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SijoitusTalletus-tili Osake 4/2015 

Mahdollisuus 6,0 prosentin* lisäkorkoon eräpäivänä 

SijoitusTalletus-tili on määräaikainen 

talletustili, jonka tuotto muodostuu 

erästä riippuen joko talletuskorosta ja 

mahdollisesta lisäkorosta tai pelkäs-

tään mahdollisesta lisäkorosta. Lisä-

korko sidotaan eräkohtaisesti viite-

omaisuuslajin markkinakurssin kehi-

tykseen. Viiteomaisuuslajeja voivat 

olla esimerkiksi osakkeet, indeksit, 

hyödykkeet, raaka-aineet, valuutat, 

kiinteistöt tai edellä mainittujen yhdis-

telmät. 

 

SijoitusTalletus-tili Osake 4/2015 

Myyntiaika:   
1.10.–30.11.2015 
Eräpäivä:    
30.11.2017 
Vähimmäistalletus:  
500 euroa 
Enimmäistalletus:  
100 000 euroa 
Talletuskorko:   
0 % 
Mahdollinen lisäkorko:    
Ennakoitu lisäkorko on 6,0 %* (vaihteluväli 5,0 % – 7,0 %). 
Lisäkorko maksetaan talletuksen eräpäivänä, jos kaikkien 
kolmen viiteosakkeen kurssi on määräytymispäivänä 
15.11.2017 samalla tai korkeammalla tasolla kuin lähtö-
päivänä 2.12.2015. 
Viiteosakkeet: 
 Metso Oyj 
 Kone Oyj 
 Elisa Oyj 
Todellinen vuosikorko: 
 0 % (mikäli lisäkorko ei toteudu) 
 Noin 2,7 %* (ennakoitu lisäkorko 6,0 %*, talletusaika  

26 kk). 

 

*Lisäkorko vahvistetaan 2.12.2015 ja se on 5,0 %–7,0 %. Lisäkorko 6,0 % ei ole vuotuista korkoa. 
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SijoitusTalletus-tilin yleiset tiedot 

SijoitusTalletus-tili on määräaikainen tili. Mahdolliseen lisäkorkoon vai-

kuttava viiteomaisuuslaji vaihtuu myyntierittäin. Myös talletuskoron 

määrä, lisäkoron määrän vaihteluväli ja lisäkoron määräytymisen perus-

teet vaihtelevat myyntierittäin. 

SijoitusTalletus-tilin korko ja laskentatapa 

Talletuskorko 

Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden, ja talletuskorkoa lasketaan 

tallettamispäivästä eräpäivää edeltävään päivään saakka. Talletuskorko 

määritellään myyntierittäin ja se voi olla myös 0 %. 

Lisäkorko 

Talletuksen pääomalle mahdollisesti maksettavan lisäkoron viiteomai-

suuslaji, lisäkoron määrän mahdollinen vaihteluväli, sekä lisäkoron mää-

räytymisperusteet, laskentatapa ja maksaminen määritellään jokaiselle 

myyntierälle erikseen, ja ne on kirjattu lisäkorkoa koskeviin erityisiin 

ehtoihin. Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa. 

Talletuksen talletussuoja ja verotus 

SijoitusTalletus-tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa ole-

van talletussuojan piiriin laissa säädetyssä laajuudessa. Mahdollinen 

lisäkorko ei kuulu talletussuojan piiriin. 

Talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko ovat Suomessa yleisesti ve-

rovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja suomalaiselle kuolinpesälle 

korkotulon lähdeveron alaista tuloa. 

Riskit 

Talletuskoron ollessa 0 % ja lisäkoron maksamisen edellytysten 

jäädessä täyttymättä, talletuksen tuotto on 0 %. 

Lisätietoja 

Tiedot kunkin SijoitusTalletus-tilin talletuskorosta, lisäkoron perus-

teista, talletuskaudesta, ja muista eräkohtaisista tiedoista saa Nor-

dean kotimaisista toimipaikoista, osoitteesta nordea.fi sekä Nordea 

Asiakaspalvelusta. 

SijoitusTalletus-tilin avaaminen 

Henkilöasiakas: Voit avata tilin soittamalla Nordea Asiakaspalveluun 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24 h/vrk tai käymällä  

konttorissamme. 

Yritysasiakas: Lisätietoja saat konttoreistamme omalta yhteyshenkilöltäsi tai Nordea Yrityspalvelusta 0200 2121 (pvm/mpm)  

ma–su 24 h/vrk, josta voit myös varata ajan palveluneuvotteluun. 

Metso Oyj (suositus: osta*) 

Metso Oyj tarjoaa ratkaisuja tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi eri toimialoilla. Yhtiöllä on asiakkaita muun muassa kaivos-, rakennus- 
ja energia-aloilla. Liiketoimintaa Metsolla on 50 maassa, suurin osa on Euroopassa. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli noin 3,7 miljardia euroa ja sillä 
on töissä yli 13 000 työntekijää. 

Lähde: Bloomberg ja www.metso.fi 16.9.2015 

Kone Oyj (suositus: osta*) 

Kone Oyj tekee, asentaa, huoltaa ja uudistaa hissejä, liukuportaita ja automaattiovia. Yli puolet sen liikevaihdosta tulee kuitenkin uusien 
laitteiden myynnistä. Vuonna 1910 perustettu Kone toimii maailmanlaajuisesti ja  suurin osa sen liikevaihdosta tulee Euraasian alueelta. 
Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli noin 7,3 miljardia euroa ja se työllistää yli 48 000 työntekijää. 

Lähde: Bloomberg ja www.kone.fi 16.9.2015 

Eri talletusvaihtoehtojen vertailua (tuotevertailuesimerkki on laadittu 
16.9.2015 mukaisin tiedoin). 

Lähde: Bloomberg 16.9.2015. Viiden vuoden osakekurssit indeksoitu lähtöta-
solle 100 %. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.  

Tietoa viiteyhtiöistä ja sijoitustuotteiden vertailua 

  
SijoitusTalletus-tili 

 

Kiinteäkorkoinen  
sijoitustili 

Talletusmäärä 500 euroa 

Talletusaika noin 2 vuotta 

Korkotulon 
lähdevero 

30 % (1.1.2012 lähtien) 

Todellinen 
vuosikorko 

Eräpäivänä 0 % 
tai 2,7 % 

0,65 % (tilanne 
16.9.2015) 

*Suositukset perustuvat Nordea Markets Equity Researchin näkemyksiin osakkeiden noin 12 kuukauden tavoitehinnasta 16.9.2015. 

Elisa Oyj (suositus: pidä*) 

Elisa Oyj on tietoliikenne, ICT- ja online palveluyritys. Sen asiakkaina on yli 2,3 miljoonaa kuluttajaa ja yritystä. Elisa tekee yhteistyötä muiden 
maailmanlaajuisten mobiililiittymien tarjoajien kanssa mahdollistaakseen myös kansainvälisen kilpailukykynsä. Yrityksellä on töissä yli 4 000 
työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1,5 miljardia euroa. 

Lähde: Bloomberg ja www.elisa.fi 16.9.2015 


