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OmaTuottoTalletus
2 / 2016

OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus.  
Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus.
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Oma Säästöpankin OmaTuottotalletus tuottaa 6 % lisäkoron, jos kaikkien kolmen ennalta sovittujen osakkeiden 
kurssi on samalla tai korkeammalla tasolla kuin lähtöarvo. Tilin varat kuuluvat kulloinkin voimassaolevan talletus-
suojan piiriin. 

Alkuun pääsee jo tuhannen euron talletuksella. OmaTuottoTalletuksen hyviä puolia ovat sen turvallisuus ja 
lisätuoton mahdollisuus, kun osakekorin kaikkien osakkeiden kurssit nousevat tai pysyvät samalla tasolla.

Turvallinen, vaivaton ja kuluton 
OmaTuottoTalletus

Lisäkorko maksetaan tilin erääntyessä, mikäli jokaisen kolmen osakkeen loppuarvo on sama tai korkeampi kuin 
niiden lähtöarvot. 
 - Lisäkorko 6 % maksetaan koko talletusajalta, joten lisäkorko ei ole vuotuista tuottoa.
 - Lisäkorko lasketaan koko talletuskaudelle siten, että talletuksen pääomamäärä kerrotaan vahvistetulla  
    lisäkoron korkoprosentilla. 
Talletusta ei voi pääsääntöisesti purkaa kesken talletusajan. Mahdollisessa talletuksen purkamistilanteessa 
asiakas maksaa osaketalletuksen purkamisesta pankille aiheutuvat kustannukset. OmaTuottoTalletustilillä olevat 
varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan talletussuojan piiriin. Lisäkorko ei kuulu talletussuojan piiriin, jos sitä ei 
ole maksettu tilille. Osakkeiden arvo perustuu niiden markkinahintaan tai erityistilanteessa laskenta-asiamiehen 
määrittämään arvoon. Osakkeiden arvoja ei osinkokorjata.

MYYNTIAIKA
12.5.2016–30.6.2016

TALLETUSAIKA
1.7.2016–1.7.2019

TALLETUKSEN ERÄPÄIVÄ
1.7.2019

OSAKEKORI
Telia Company (TELIA1 FH)
Telenor (TEL NO)
Electrolux (ELUXB SS)

OSAKKEIDEN LÄHTÖARVOT
7.7.2016

OSAKKEIDEN PÄÄTÖSARVOT
17.6.2019

VÄHIMMÄISTALLETUS
1 000 €

KIINTEÄ VUOTUINEN KORKO
0 %

MAHDOLLINEN LISÄKORKO
6 % koko talletusajalta, jos kaikkien kolmen osak-
keen kurssi on samalla tai korkeammalla tasolla kuin 
lähtöarvo. 

Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa. Lisäkorko-% 
vahvistetaan 2.7.2016.

VUOTUINEN TALLETUSKORKO
1,96 %, jos 6 % lisäkorko toteutuu. 

Jos lisäkorko ei toteudu, talletuksen vuotuinen  
korko on 0 %.

MAHDOLLISEN LISÄKORON MAKSAMINEN
1.7.2019

Mahdollisen lisäkoron maksaminen vahvistetaan 
27.6.2019
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Osakkeiden historiallinen kehitys 
ajalta 6.5.2011-6.5.2016
Osakekorissa on pohjoismaisia yhtiöitä

TELIA COMPANY AB
TeliaSonera AB on verkkoyhteyksiä ja televiestintä-
palveluja tarjoava pohjoismainen teleoperaattorikon-
serni. Yhtiön kotipaikka on Tukholma ja Ruotsin valtio 
on sen suurin yksittäinen osakkeenomistaja. TeliaSo-
neran osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman 
pörsseissä. TeliaSonera toimii Pohjoismaissa ja Baltian 
maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla, myös Venä-
jällä ja Turkissa, sekä Espanjassa. Suomessa konsernin 
toimintaa harjoittaa tytäryhtiö TeliaSonera Finland 
Oyj. Liikevaihto vuonna 2014 oli 101 060 milj. kruunua 
ja henkilöstön määrä 26 166.

TELENOR
Telenor Group tarjoaa tele-, data- ja mediapalveluita 
Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa ja Aasiassa. 
Se on yksi maailman suurimmista mobiilioperaatto-
reista. Yhtiöllä on vahva asema myös Skandinavian
laajakaistamarkkinoilla, ja lisäksi 4G-palveluita on lan

seerattu Norjassa ja Ruotsissa. Vuonna 2015 yhtiön 
tulot olivat 128 miljardia Norjan kruunua ja sillä on yli 
36 000 työntekijää ympäri maailman. 

ELECTROLUX
Electrolux on maailman johtava kodinkoneiden val-
mistaja, ja erityisen vahva asema sillä on keittiökodin-
koneiden parissa. Yritys tarjoaa ainoana maailmassa 
täydellisiä ratkaisuja sekä yksityishenkilöille että 
ammattilaisille. Yritys myy vuosittain yli 60 miljoonaa 
tuotetta asiakkaille yli 150 maassa. Vuonna 2015 
Electroluxin myynti oli 124 miljardia Ruotsin kruunua 
ja sillä oli noin 58 000 työntekijää. Yritys on toimi-
nut vuodesta 1919 ja sen pääpaikka on Ruotsissa, 
Tukholmassa. Electroluxin brändejä ovat mm. AEG ja 
Zanussi. Noin 50 % myynnistä tehdään USA:ssa, 35 % 
Euroopassa ja 15 % muilla markkinoilla. 

Taulukko 1. Osakkeiden historiallinen hintakehitys 6.5.2011–6.5.2016. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
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VEROTUS, RISKI JA KORKOJEN MAKSU
Tilille maksettava kiinteä korko ja lisäkorko ovat korkotulon lähde-
veron alaista tuloa Suomessa yleisesti verovelvollisille luonnolliselle 
henkilölle ja kuolinpesälle. Jos lisäkorko ei toteudu, talletuksen 
tuotto on 0 % p.a.

Kiinteä korko maksetaan avauspäivää vastaavana päivänä ja tilin 
erääntyessä eräpäivänä. Korkoa maksetaan sille ajalle, kuin varat 
ovat olleet tilillä.

Lisäkorko (6 %)  maksetaan tilin erääntyessä, mikäli jokaisen (3) 
osakkeen loppuarvo on sama tai korkeampi kuin niiden lähtöarvot. 
Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa.

LISÄKORON LASKENTA
Lisäkorko lasketaan koko talletuskaudelle siten, että talletuksen 
pääomamäärä kerrotaan vahvistetulla lisäkoron korkoprosentilla. 
Laskenta-asiamiehenä toimii pankki.

TIEDOTTEET JA LISÄTIEDOT
Pankki julkaisee lisäkorkoa ja osakekoria koskevat ilmoitukset ja 
tiedonannot konttoreissa ja www.omasp.fi. 

OSAKKEIDEN VAIHTAMINEN 
Pankilla on oikeus vaihtaa myyntiaikana yksi tai useampi osake 
toiseen vastaavaan osakkeeseen, mikäli pankki arvioi, että osakkeen 
arvonkehitys tulisi olemaan epätyydyttävä. Jos pankki vaihtaa 
osakkeen, pankki ilmoittaa vaihdosta ja tilinomistajalla on oikeus 
purkaa tekemänsä talletus viimeistään talletuserän viimeisenä 
myyntipäivänä. 

OMATUOTTOTALLETUSERÄN PERUUTTAMINEN 
Pankilla on oikeus peruuttaa talletus myyntiajan päättymisen jälkei-
senä seuraavana pankkipäivänä, mikäli kokonaismäärä jäisi alle 1 000 
000 euron, lisäkoron toteutuminen esitetyin ehdoin ei pankin arvion 
mukaan ole mahdollista tai talletuserän toteutuminen vaarantuu 
muusta syystä. Jos talletus peruutetaan, pankki palauttaa saamansa 
maksut. Palautettaville määrille ei makseta korkoa.

MARKKINAHÄIRIÖN VAIKUTUS OSAKEKORIIN JA TILIIN
Osakkeiden osalta vallitsee markkinahäiriö, mikäli pankin arvion 
mukaan (1) osakkeiden virallinen päätöskurssi puuttuu tai sitä ei jul-
kisteta tai niiden arvon noteeraus, laskenta tai julkistaminen loppuu, 
(2) pörssi ei ole avoinna tavanomaisena kaupankäyntiaikana, tai osa-
ketta tai vastaavaa optio- tai futuurisopimusta koskeva kaupankäynti 
loppuu, keskeytyy tai sitä merkittävästi rajoitetaan, (3) markki-
naosapuolten mahdollisuudet käydä kauppaa osakkeilla tai niihin 
liittyvillä optio- tai futuurisopimuksilla tai mahdollisuudet saada niille 
noteeraus loppuvat, keskeytyvät tai heikkenevät, tai (4), osakkeiden 
tai vastaavien optio- tai futuurisopimusten ominaisuudet, muodosta-
minen tai arvon laskennan tapa muuttuvat merkittävästi. Markkina-
häiriö vallitsee myös, jos osakkeita koskevat verosäännökset (lukuun 
ottamatta brutto- ja nettotulojen perusteella maksettavaa veroa) 
aiheuttavat, että lähtö- tai loppukurssi muuttuu.

Markkinahäiriön vuoksi lähtöpäivä ja/tai määräytymispäivä siirty-
vät seuraavaan häiriöttömään pörssipäivään. Mikäli markkinahäiriö 
jatkuu kahdeksan (8) pörssipäivää, lähtöpäivä tai määräytymispäivä 
on kyseinen kahdeksas pörssipäivä markkinahäiriöstä riippumatta ja 
pankin on vahvistettava tällöin päätös-, lähtö- tai loppukurssi.

OSAKETTA TAI YHTIÖTÄ KOSKEVAT POIKKEUSTILANTEET 
Jos pankin arvion mukaan yhtiöön, jonka osake sisältyy osakeko-
riin, kohdistuu pörssistä poistuminen, valtiollistaminen, konkurssi, 
selvitystila, yrityssaneeraus, pakkolunastus, fuusio, jakautuminen, 
liiketoiminnan luovuttaminen, osakevaihto, vaihtotarjous, julkinen 
osto-tarjous tai muu vastaava tapahtuma tai, jos osakkeeseen 
kohdistuu splittaus, osakeanti, maksuton anti, warranttien tai vaihto-
velkakirjojen liikkeeseenlasku, yhdistäminen tai takaisinosto tai muu 
vastaava tapahtuma, joka markkinakäytännön mukaan voi oikeuttaa 

liikkeessä olevien instrumenttien laskennan oikaisun, pankilla on 
oikeus oikaista lisäkoron laskentatapaa tai osakekorin koostumusta 
tai korvata osake uudella korvaavalla osakkeella sellaisen lasken-
nan saavuttamiseksi, joka kuvastaa aikaisempaa laskentatapaa ja 
perustuu siihen. 

Osakkeen arvo voi olla nolla yhtiön purkautumisen, konkurssin tai 
muun sellaisen tapahtuman seurauksena, jolloin osakkeenomistajat 
tavanomaisesti eivät saa osakkeestaan vastiketta. 

KURSSIN OIKAISU JA OSAKKEEN ARVO
Jos osakkeen virallista päätöskurssia oikaistaan aikana, joka tavalli-
sesti kuluu spot-kaupan kaupantekopäivän ja selvityspäivän välillä 
kuitenkin viimeistään kolme (3) pörssipäivää lähtö- tai määräytymis-
päivän jälkeen ja kurssia on käytetty päätös-, lähtö- tai loppukurs-
sin määrittämiseen, pankilla on oikeus tehdä vastaava oikaisu. 
Osakkeiden arvot perustuvat niiden markkinahintaan ja osakkeiden 
arvoja ei osinkokorjata.

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOS 
Mikäli lain, asetuksen, viranomaisen päätöksen tai vastaavan 
säädöksen taikka niiden muutoksen tai niiden soveltamisessa tapah-
tuvan muutoksen tai keskuspankin, valtion tai ylikansallisen yhteisön, 
kuten Yhdistyneiden kansakuntien tai Euroopan unionin toimeen-
paneman maksun lykkäyksen, valuuttarajoituksen, takavarikon, 
kauppasaarron tai boikotin johdosta pankin oman arvionsa mukaan 
olisi lainvastaista tai olennaisesti aiempaa vaikeampaa vastaanottaa 
strukturoituja talletuksia, tai jos pankin tai kolmannen tahon olisi 
lainvastaista tai olennaisesti aiempaa vaikeampaa omistaa, hankkia 
tai myydä osakkeita tai tehdä osakkeisiin liittyviä johdannaissopi-
muksia, pankki voi vaihtaa osakkeen tai vaihtoehtoisesti korjata 
lisäkoron laskutapaa. 

Pankki voi päättää osakkeiden vaihtamisesta tai laskutavan 
korjaamisesta myös, jos edellä mainitusta syystä johtuu, että pankin 
talletuksiin liittyvältä riskiltä suojautumisen kustannukset lisääntyvät 
olennaisella tavalla tai jos talletuksiin liittyvältä riskiltä suojautumi-
nen vaikeutuu olennaisesti tai muuttuu mahdottomaksi.

PÖRSSI 
Pörssillä tarkoitetaan osakkeiden osalta arvopaperipörssiä, jossa 
osakkeilla pankin arvion mukaan kulloinkin pääasiallisesti käydään 
kauppaa. Jos lähtöpäivä tai määräytymispäivä ei ole pörssipäivä, 
kyseinen päivä siirtyy seuraavaan pörssipäivään ottaen huomioon 
markkinahäiriöstä mahdollisesti aiheutuvat poikkeukset.

MUUT EHDOT JA POIKKEAMAT
Jos nämä erityiset ehdot ja tilisopimuksen muut ehdot ovat ristirii-
dassa, sovelletaan näitä ehtoja. Pankilla on oikeus korjata selvät ja 
ilmeiset virheet talletuserän tiedoissa.

MUUTOKSET JA LISÄKORON ENNENAIKAINEN VAHVISTAMINEN
Pankilla on oikeus tehdä näihin erityisehtoihin välttämättömiksi 
katsomansa markkinahäiriön, osaketta tai yhtiötä koskevien 
poikkeustilanteiden tai lainsäädännön muutoksen edellyttämät, 
oikaisut, lisäykset tai muutokset. Mikäli pankki arvioi, ettei osakkeen 
korvaaminen tai laskennan korjaus anna kohtuullista tulosta, pankki 
voi laskea ja vahvistaa lisäkoron ennenaikaisesti osakkeiden viimeksi 
julkistetun arvon perusteella. Pankin vahvistettua lisäkoron pankki 
ilmoittaa tilinomistajille lisäkoron määrän ja minkä markkinakoron 
korkokantaan talletuksen lisäkorko sidotaan. Talletuksen pääoma 
ja mahdollisesti maksettava lisäkorko maksetaan talletuksen 
eräpäivänä.

LASKENTA-ASIAMIES
Oma Säästöpankki Oyj, jonka tehtävänä on vahvistaa ehdot ja arvot 
sekä ehtojen muutokset. Laskenta-asiamiehen tulee noudattaa 
hyvää markkinatapaa.
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www.omasp.fi


