
Joulu-tammikuu 2021

Kiitämme  
vuodesta 2020  

ja toivotamme sinulle 
oikein hyvää  
uutta vuotta!

Hyvä asiakkaamme,

Tärkeää tietoa pankkiasioihisi 
liittyvistä muutoksista
Nordean asiakkaana saat monia asiakasetuja. Mitä enemmän keskität pankki- ja vakuutusasioitasi  
Nordeaan, sitä enemmän saat etuja. Tiesithän, että Nordea Asiakaspalvelu 0200 3000 on täyden 
 palvelun konttori. Soittamalla Nordea Asiakaspalveluun voit hoitaa pankkiasioitasi ja varata ajan myös 
konttoriin. Lisätietoja asiakaseduistamme löytyy osoitteesta nordea.fi/edut. 

Tässä kirjeessä kerromme sinulle seuraavista palveluihimme tulevista muutoksista:  
• Nordea Visa Debit -korttisi vuorokausikohtainen maksuraja sisältää jatkossa myös korttiostokset. 

Tarkistathan, että korttisi maksuraja on oikean suuruinen.
• Korttiehtojen muutos – saat lisätietoa korttitapahtumien valuutanvaihtokurssista. 
• EtuTilin tiliehtojen muutos – EtuTilin korko muuttuu.

Sinun ei tarvitse tehdä mitään, jos hyväksyt 1.4.2021 voimaan tulevat kortti- ja tiliehtojen muutokset.  
Jos et hyväksy muutoksia, voit lähettää siitä viestin verkko- tai mobiilipankissa tai ilmoittaa Nordea 
 Asiakaspalveluun 31.3.2021 mennessä.

Nordea Visa Debit -korttisi vuorokausikohtainen maksuraja sisältää myös 
 korttiostokset maaliskuusta 2021 alkaen

Kortin turvallisuutta lisäävät rajat koskevat tällä hetkellä käteisnostoja ja laskujen maksuja Nordean 
maksuautomaateilla. Päivitämme maaliskuussa Nordea Visa Debit -korttisi maksuja koskevan rajan 
kattamaan myös korttiostokset kaupan kassalla ja verkkokaupassa. Muutos koskee Nordea Visa 
Debit -korttia, ei yhdistelmäkorttien debit-puolta.

Varmistathan, että korttisi maksuraja vastaa jatkossa vuorokausikohtaista käyttöäsi sisältäen korttiostot 
ja mahdolliset laskun maksut automaatilla. Jos Visa Debit -korttisi maksuraja on nolla euroa, kortilla 
maksaminen ei jatkossa onnistu kaupan kassalla. Asettamiasi rajoja voit muuttaa aina tarpeesi 
mukaan. Lisätietoa löydät osoitteesta nordea.fi/kysytyimmät. 

Näin muutat rajoja helposti
• Mobiilipankki: Tilit > Nordea Debit > Asetukset > Päivittäiset rajat
• Uusi verkkopankki: Talous > Kortit > Nordea Debit > Kortin tiedot > Muokkaa
• Vanha verkkopankki: Kortit > Turvarajat > Nordea Debit  > Muuta

Voit muuttaa korttiesi rajoja myös soittamalla Nordea Asiakaspalveluun 0200 3000 ma–pe klo 8–20 ja 
la–su klo 9–17. 
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http://nordea.fi/edut
http://nordea.fi/kysytyimmät


Lisätietoa korttitapahtumien valuutanvaihtokursseista huhtikuussa 2021

Saat lisätietoa ETA-alueella tehtyjen korttitapahtumiesi valuutanvaihtokursseista Nordea Wallet 
-sovelluksessa 19. huhtikuuta 2021 alkaen. Tulevaisuudessa voimme käyttää myös muita sähköisiä 
kanavia näiden tietojen toimittamiseen. Löydät tietoa korttitapahtumaan liittyvästä valuutan muunta-
misesta ja kuluista sekä muista mahdollisista sähköisistä kanavista osoitteesta nordea.fi > Henkilöasi-
akkaat > Maksu- ja luottokortit > Valuuttakurssit korttitapahtumille.

Lisäämme korttiehtoihin kohtaan 3.5 Kortin käyttäminen tiedon, miten Nordea toimittaa sinulle jat-
kossa lisätietoa korttitapahtumiesi valuutanvaihtokursseista. Nykyiset ja uudistetut 1.4.2021 voimaan 
tulevat korttiehdot löydät osoitteesta nordea.fi/kortit.

Muutos EtuTilin talletuskorkoon huhtikuussa 2021

Pitkään jatkuneen alhaisen korkotason vuoksi EtuTilin talletuskorko muuttuu 0,05 prosentista nol-
laan. Muutos päivitetään ehtoihin kohtaan Talletuskorko. Lisäksi teemme termien ja sanamuotojen 
päivityksiä ehtojen kohdissa Lisäkorko ja Talletuskoron laskentatapa ja maksaminen. Lisäkorko on 
jatkossa talletuskoron sijasta maksettava korko.

Nykyiset ja uudistetut 1.4.2021 voimaan tulevat ehdot löydät osoitteesta nordea.fi/etutili. 

Haluatko lisätietoa monipuolisista säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuistamme?
Säästämisen asiantuntijamme kertovat sinulle mielellään säästämisen ja sijoittamisen palveluis-
tamme. Teemme kanssasi juuri sinun tarpeisiisi sopivan maksuttoman säästämisen tai sijoittamisen 
suunnitelman. Digitaalisen sijoitusneuvojamme Noran kanssa voit tehdä säästämisen suunnitelman 
helposti myös itse. Nora löytyy osoitteesta nordea.fi/nora ja mobiilipankistamme kohdasta Palvelum-
me > Säästäminen ja sijoittaminen > Digitaalinen sijoitusneuvoja Nora.

Säästämisen ratkaisuihin voit tutustua Nordea.fi-sivuillamme kohdassa Palvelumme > Säästäminen 
ja sijoittaminen. Samalta sivulta löytyy myös Säästölaskuri, jonka avulla selvität, miten säästösi voivat 
kasvaa. Ajankohtaisiin webinaareihin, raportteihin ja artikkeleihin pääset tutustumaan osoitteessa 
nordea.fi/inspiraatiotasijoittamiseen. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla Nordea Asiakaspalveluun 
0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe klo 8–20.   

Turvallisuutesi on meille tärkeää

Näinä aikoina liikkeellä on paljon erilaisia huijauksia. Muistathan pitää henkilökohtaiset tietosi, kuten 
henkilötunnuksen, pankkitunnukset ja korttisi pin-koodin, turvallisesti tallessa. Pankki ei koskaan 
 pyydä sinulta edellä mainittuja tietoja sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta. Lue 
lisää turvallisuudesta osoitteessa nordea.fi/turvallisuus.

Verkossa ostaminen on entistä turvallisempaa
Jatkossa kortilla tehdyt verkko-ostokset pääsääntöisesti vahvistetaan pankkitunnuksilla. Muutos 
perustuu uuteen maksupalveludirektiiviin. 

Ystävällisin terveisin 
Nordea

PS 

Jos sinulla herää kysymyksiä kirjeessä kerrotuista muutoksista, vastauksia yleisimpiin kysymyksiin 
löydät osoitteesta nordea.fi/asiakaskirje.

Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, Helsinki, Y-tunnus: 2858394-9. Nordea Bank Oyj -konsernin asiakasrekisteri, 00020 NORDEA
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