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SijoitusTalletus-tili Osake 5/2015 

Mahdollisuus 7,5 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 5/2015 

Myyntiaika:   
23.11.–31.12.2015 
Eräpäivä:    
28.12.2018 
Vähimmäistalletus:  
500 euroa 
Enimmäistalletus:  
100 000 euroa 
Talletuskorko:   
0 % 
Mahdollinen lisäkorko:    
Ennakoitu lisäkorko on 7,5 %* (vaihteluväli 6,5 % – 8,5 %). 
Lisäkorko maksetaan talletuksen eräpäivänä, jos kaikkien 
kolmen viiteosakkeen kurssi on määräytymispäivänä 
14.12.2018 samalla tai korkeammalla tasolla kuin lähtö-
päivänä 4.1.2016. 
Viiteosakkeet: 
 The Swatch Group Ag 
 Tiffany & Co. 
 Ralph Lauren Corporation 
Todellinen vuosikorko: 
 0 %, mikäli lisäkorko ei toteudu 
 Mikäli lisäkorko toteutuu, noin 2,4 % (vaihteluväli  

noin 2,1 % – 2,7 %, talletusaika noin 37 kk). 

 

*Lisäkorko vahvistetaan 4.1.2016 ja se on 6,5 %–8,5 %, joka 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. 

The Swatch Group Ag (suositus: pidä*) 

The Swatch Group Ag on sveitsiläinen kellonvalmistaja. Kellojen lisäksi yhtiön tuoteportfolioon kuuluvat muun muassa kellon osat, korut, pienoispa-
ristot, LCD-näytöt sekä tulostaulut. Yhtiö valmistaa kelloja useiden eri tavaramerkkien alla, muun muassa Omega ja Tissot. Swatchin liikevaihto 
vuonna 2014 oli noin 8,7 miljardia Sveitsin frangia (noin 8,1 miljardia euroa) ja sillä on noin 35 500 työntekijää. 

Lähde: Bloomberg ja www.swatch.com 9.11.2015 

Tiffany & Co. (suositus: pidä*) 

Tiffany & Co. on yhdysvaltalainen yhtiö, joka operoi koruliikkeitä ja valmistaa tuotteita tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiöllä on vähittäismyynti-
kauppoja Amerikoissa, Aasiassa, Euroopassa ja Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Lisäksi yhtiö myy tuotteitaan suoraan Internetin välityksellä. 
Yhtiöllä on noin 12 000 työntekijää liikevaihdon ollessa noin 4,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria (noin 3,7 miljardia euroa) vuonna 2014. 

Lähde: Bloomberg ja www.tiffany.com 9.11.2015 

Eri talletusvaihtoehtojen vertailua (tuotevertailuesimerkki on laadittu 
9.11.2015 mukaisin tiedoin). 

Lähde: Bloomberg 9.11.2015. 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 3 vuotta 

Korkotulon 
lähdevero 

30 % (1.1.2012 lähtien) 

Todellinen 
vuosikorko 

Eräpäivänä 0 % 
tai 2,4 % 

0,65 % (tilanne 
9.11.2015) 

*Suositukset perustuvat S&P:n näkemyksiin osakkeiden noin 12 kuukauden tavoitehinnasta 9.11.2015. 

Ralph Lauren Corporation (suositus: pidä*) 

Ralph Lauren Corporation on yhdysvaltalainen muotiyhtiö, joka suunnittelee, markkinoi ja jakelee miesten, naisten ja lasten vaatteita, asus-
teita, tuoksuja ja kodin sisustustarvikkeita. Yhtiön tuotteita myydään usean eri tavaramerkin alla, muun muassa Polo ja Club Monaco. Yhtiöl-
lä on noin 25 000 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2014 oli noin 7,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria (noin 7,0 miljardia euroa). 

Lähde: Bloomberg ja www.ralphlauren.com 9.11.2015 


