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Nordnet Bank AB
Suomen sivuliikkeen 
Superluotto-ominaisuuden ehdot 

1. Yleistä 
Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Yhtiö”) tarjoaa näissä ehdoissa (”Ehdot”) 
määriteltyjen edellytysten perusteella alennuksen Asiakkaan ja Yhtiön välillä 
sovitun korkoprosentin suhteen. Alennuksen suuruus riippuu siitä, kuinka hyvin 
Asiakkaan Yhtiössä oleva salkku on hajautettu ja siitä, missä laajuudessa salkun 
lainoitusarvoa hyödynnetään. Lainoitusasteella tarkoitetaan, kuinka suuren 
prosenttiosuuden rahoitusvälineen markkina-arvosta laskettuna asiakas voi 
saada lainaa (”Lainoitusaste”). Hyväksytyllä rahoitusvälineillä tarkoitetaan 
rahoitusinstrumentteja, joiden Lainoitusaste on suurempi kuin nolla (”Hyväksytty 
rahoitusväline”).

Saadakseen mahdollisuuden alennukseen Asiakkaalla tulee olla luottosopimus 
(”Luottosopimus”) Yhtiön kanssa. Lisäksi vaaditaan, että Asiakkaan ja Yhtiön 
sopima korkoprosentti on Yhtiön verkkosivuilla olevan voimassa olevan hinnaston 
mukainen ja että Asiakas hyväksyy nämä Ehdot. 

Asiakkaan ja Yhtiön välinen Luottosopimus on edelleen voimassa 
muuttumattomana. Siinä tapauksessa, että Luottosopimuksen ja näiden Ehtojen 
välillä on ristiriitoja, ovat Luottosopimuksen ehdot määrääviä, ellei toisin sovita. 
Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että nämä Ehdot eivät tarkoita sitä, että 
Asiakkaan ja Yhtiön Luottosopimuksessa sopimassa korkoprosentissa tapahtuu 
muutos. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että nämä Ehdot tarkoittavat vain sitä, 
että Asiakkaalle tarjotaan tietty alennus sovitusta korkoprosentista edellyttäen, 
että näissä Ehdoissa määritellyt kriteerit täyttyvät. 

2. Superluotto-ominaisuuden eri korkotasot alennuksen saamisen jälkeen 
Yhtiö tarjoaa Asiakkaalle alennuksen, jonka saamisen jälkeen Luottosopimukseen 
sovelletaan Kulta-tason tai Hopea-tason mukaista korkoprosenttia (myöhemmin 
yhdessä ”Tasot”), perustuen siihen, kuinka hyvin ja missä laajuudessa Asiakkaan 
salkku täyttää näissä Ehdoissa määritellyt kriteerit. Kulta- ja Hopea-tasojen 
kulloinkin voimassa olevat korkoprosentit on esitetty Yhtiön verkkosivuilla 
kohdassa Superluottohinnasto. 

Seuraavien kriteerien tulee täyttyä korkeimman mahdollisen alennuksen 
saamiseksi (Kulta-taso): 
– Salkun sen hetkisestä yhteenlasketusta lainoitusarvosta liittyen Hyväksyttyihin  
 rahoitusvälineisiin  saa olla hyödynnettynä enintään 20 prosenttia; 
– salkussa ei saa olla lyhyeksi myytyjä positioita, termiinejä tai optioita; ja 
– mikään yksittäinen Hyväksytty rahoitusväline ei saa muodostaa yli 20   
 prosenttia salkun koko Hyväksyttyjen rahoitusvälineiden markkina-arvosta,  
 paitsi jos kyseinen Hyväksytty rahoitusväline on osuus sijoitusrahastosta 
 tai erikoissijoitusrahastosta, joka ei ole pörssi kaupankäynnin kohteena,  
 saa tällainen osuus muodostaa enintään 60 prosenttia salkun Hyväksyttyjen  
 rahoitusvälineiden kokonaismarkkina-arvosta. 

Seuraavien kriteerien tulee täyttyä Hopea-tason mukaisen korkoprosentin 
saamiseksi: 
– Salkun sen hetkisestä yhteenlasketusta lainoitusarvosta liittyen Hyväksyttyihin  
 rahoitusvälineisiin saa olla hyödynnettynä enintään 60 prosenttia; 
– salkussa ei saa olla lyhyeksi myytyjä positioita, termiinejä tai optioita; ja 
– mikään yksittäinen Hyväksytty rahoitusväline ei saa muodostaa yli 25   
 prosenttia salkun koko Hyväksyttyjen rahoitusvälineiden markkina-arvosta,  
 paitsi jos kyseinen Hyväksytty rahoitusväline on osuus sijoitusrahastosta 
 tai erikoissijoitusrahastosta, joka ei ole pörssikaupankäynnin kohteena,  
 saa tällainen osuus muodostaa enintään 75 prosenttia salkun Hyväksyttyjen  
 rahoitusvälineiden kokonaismarkkina-arvosta. 

Salkun kokonaislainoitusarvo perustuu salkussa olevien yksittäisten 
rahoitusvälineiden kulloinkin voimassa oleviin Lainoitusasteisiin ja markkina-
arvoihin sekä salkun hajauttamiseen. Rahoitusvälineiden kulloinkin voimassaolevat 
Lainoitusasteet ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla ”Palvelut -> Luotot” -osiossa. 
Kunkin rahoitusvälineen likviditeetti, volatiliteetti ja muut riskit ovat esimerkkejä 
tekijöistä, joiden perusteella Yhtiö määrittää Lainoitusarvoja rahoitusvälineille.
 
3. Superluotto-ominaisuuden käytön edellytykset ja edellytysten 
uudelleenarviointi 
Superluotto-ominaisuuden mukaisen Tason saamiselle määriteltyjen kriteerien 
täyttyminen Asiakkaan salkussa arvioidaan salkun sisällön perusteella 
ensimmäistä kertaa sinä päivänä, ei kuitenkaan lauantaina eikä sunnuntaina, kun 
Asiakas on viimeistään klo 23.15 hyväksynyt nämä Ehdot. Siinä tapauksessa, 
että Asiakas on hyväksynyt nämä Ehdot klo 23.15 jälkeen, arviointi tehdään 

ensimmäistä kertaa seuraavana päivänä, joka ei ole lauantai eikä sunnuntai. Oikeus 
Superluotto-ominaisuuden mukaiseen Tasoon arvioidaan Asiakkaan salkun 
sisällön perusteella päivittäin, ei kuitenkaan lauantaisin eikä sunnuntaisin, klo 23.30 
(”Sulkemisaika”). Yhtiö määrittää Sulkemisaikana, täyttääkö Asiakkaan salkku 
Superluotto-ominaisuuden mukaisen Tason (Kulta-taso tai Hopea-taso) kriteerit. 
Osto- ja myyntitransaktiot vaikuttavat salkun arviointiin kaupankäyntipäivän 
(eikä selvityspäivän) tilanteen mukaisesti. Superluotto-ominaisuuden mukaista 
Tasoa sovelletaan sille luottomäärälle, joka Asiakkaalla on todellisesti käytössä 
Sulkemisaikana ja joka liittyy Asiakkaan tiliin. 

Asiakas saa kulloinkin sisäänkirjautuneena tietoa siitä, täyttääkö Asiakkaan salkku 
kriteerit Kulta- tai Hopea-tason mukaisen korkoprosentin saamiseksi seuraavana 
Sulkemisaikana. Asiakas saa myös tietoa mahdollisesta Kulta- tai Hopea-tason 
soveltamisesta edeltävänä Sulkemisaikana. 

4. Muuta 
Muun muassa kurssien kehitys ja Lainoitusarvojen muutokset vaikuttavat siihen, 
missä laajuudessa Asiakkaan salkku täyttää kriteerit Kulta-tason tai Hopea-tason 
mukaisen korkotason saamiselle. Asiakasta, jolla on salkussaan lainoitus käytössä, 
kehotetaan säännöllisesti seuraamaan kurssien kehitystä ja salkkunsa varoja. 

5. Ehtojen muutokset, superluotto-ominaisuuden prosenttiluvut ja 
irtisanominen 
Yhtiö varaa itselleen oikeuden arvioida uudelleen ja muuttaa Superluotto-
ominaisuuden Ehtoja tai lopettaa näiden Ehtojen mukaisen Superluotto-
ominaisuuden tarjoamisen. 

Irtisanominen tai sellainen näiden Ehtojen tai Kulta-tason tai Hopea-tason 
prosenttiluvun muutos, joka heikentää Asiakkaan oikeuksia, tulee voimaan 
Asiakasta sitovasti 30. kalenteripäivänä siitä, kun Asiakkaan katsotaan 
vastaanottaneen tiedoksiannon muutoksesta tai irtisanomisesta Säilytystili-/ 
tilisopimuksen yleisten ehtojen tiedoksiantoa koskevien säännösten mukaisesti. 
Yhtiöllä on oikeus kuitenkin milloin tahansa muuttaa Kulta-tason tai Hopea-tason 
prosenttilukua Asiakkaan eduksi. 

Yhtiöllä on oikeus yksipuolisesti muuttaa rahoitusvälineille antamiaan 
Lainoitusasteita. Mahdollisista lainoitusasteiden muutoksista pyritään 
pääsääntöisesti ilmoittamaan etukäteen Asiakkaalle, ellei muutos johdu Yhtiön 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta poikkeuksellisesta yhtiö- tai 
markkinatapahtumasta. 

Asiakas voi milloin tahansa irtisanoa nämä Ehdot. Irtisanomisen tulee tapahtua 
niin, että Asiakas ilmoittaa siitä Yhtiölle ”Sopimukset ja palvelut” -osiossa, johon 
Asiakas pääsee sisäänkirjautumalla, tai ilmoittamalla Yhtiölle kirjallisesti Yhtiön 
viestikeskuksen kautta tai kirjeellä. 

Mikäli Asiakkaan Luottosopimus tai Säilytystili-/tilisopimus päättyy, lakkaavat 
myös nämä Ehdot olemasta voimassa automaattisesti. 

Irtisanominen tai näiden Ehtojen muuttaminen voi tarkoittaa sitä, että Asiakkaan 
alennus pienenee tai poistuu kokonaan, jolloin Luottosopimukseen sovelletaan 
normaalin hinnaston mukaista lainakorkoprosenttia ilman alennusta. 

6. Erimielisyyksien ratkaisu tuomioistuimen ulkopuolella 
Asiakkaalla on mahdollisuus saattaa luottosopimusta koskeva Yhtiön ja Asiakkaan 
välinen erimielisyys Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) käsiteltäväksi 
(Vakuutus- ja Rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki). 

7. Sovellettava laki 
Näiden Ehtojen tulkinnassa sovelletaan Suomen lakia ja riita-asiat ratkaistaan 
Helsingin käräjäoikeudessa, ellei pakottava kuluttajansuojalainsäädäntö määrää 
toisin.


