Galimybė gauti gerokai didesnes metines palūkanas už 13
mėnesių terminuotą indėlį, kartu investuojant. Taisyklės
Nuo 2017 m. balandžio 13 d. nauji ir esami Nordea klientai kartu investuodami ir tuo pačiu metu
sudarydami terminuotų indėlių sutartis eurais ir JAV doleriais gali pasinaudoti išskirtiniu pasiūlymu ir gauti
didesnes palūkanas už indėlį:
Valiuta

Indėlio palūkanų dydis

EUR
USD

1,1%
0,7%

Indėlio palūkanų dydis,
investuojant 25% indėlio
sumos*
1,3%
1,0%

Indėlio palūkanų dydis,
investuojant 50% indėlio sumos
1,6%
1,5%

* Pvz. Kliento turima lėšų suma yra 1000 EUR iš šios sumos už 200 EUR (25 proc. nuo indėlio sumos) įsigyjant banko
platinamų investicinių fondų vienetų, o likusius 800 EUR padedant kaip terminuotąjį 13 mėnesių indėlį už jį būtų
mokamos 1,3 % metinės palūkanos.

Pasiūlymo taisyklės:









Pasiūlymas galioja nuo 2017 m. balandžio 13 d. iki atskiro pranešimo svetainėje www.nordea.lt;
Taikoma visiems privatiems klientams;
Bendra bet kuriuo atveju vieno indėlininko akcijos laikotarpiu sudarytų indėlių, kuriems taikomos
šioje akcijoje numatytos palūkanų normos, suma negali būti didesnė kaip 50 tūkst. eurų ar šios
sumos ekvivalento ir bendra per ankstesnes banko skelbtas taupymo akcijas padėtų indėlių suma,
įskaitant ir padedamus šios akcijos metu, neviršija 100 tūkst. eurų ar šios sumos ekvivalento pagal
sutarties sudarymo dienos kursą;
Padidintos palūkanos netaikomos indėliams, kurie deponuojami akcijos metu pirma laiko nutraukus
kitus Banke laikytus bet kokio laikotarpio indėlius, tačiau jei nutrauktas indėlis buvo su automatiniu
pratęsimu šis apribojamas netaikomas. Nustačius, kad indėlis buvo deponuotas pažeidžiant čia
numatytą apribojimą Bankas pasilieka teisę bet kuriuo metu iki indėlio galiojimo termino pabaigos
pakeisti palankesnę palūkanų normą (visam indėlio laikotarpiui) į indėlio deponavimo dieną
galiojusią standartinę palūkanų normą;
Įsigyjant banko platinamus investicinių fondų vienetus ir susietąsias obligacijas taikomos įprastinės
šių finansinių priemonių įsigijimo banke taisyklės ir apribojimai;
Įsigytas finansines priemones klientas turi teisę parduoti ar konvertuoti ir nepasibaigus pagal šios
akcijos sąlygas deponuotų terminuotųjų indėlių terminams, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad
investuoti paprastai rekomenduojama ne trumpesniam nei 3–5 metų laikotarpiui.

Svarbu!
Prieš priimdami sprendimą pasinaudoti pateikiamu pasiūlymu ir investuoti, klientai turėtu išsamiai
susipažinti su fondų prospektais ir (arba) susietų obligacijų emisijos sąlygomis, atitinkamais pagrindinės
investuotojams skirtos informacijos dokumentais, Investavimo į finansines priemones rizikų apžvalga.
Istorinė investicijų grąža negarantuoja tokių pat rezultatų ateityje. Investicijų vertė gali kilti ir kristi.
Investuodamas klientas rizikuoja visu investuotu kapitalu, nebent yra taikoma viso ar dalies investuoto
kapitalo sugrąžinimo garantija ir tai aiškiai numatyta tokios finansinės priemonės sąlygose.
Atkreiptinas dėmesys, kad pateikiamas pasiūlymas susijęs su didesne investavimo rizika nei tiesiog
deponuojant indėlį, nes nesėkmės atveju galimi patirti nuostoliai iš dalies, investuotos į Investicinius
produktus, gali gerokai viršyti skirtumą tarp terminuotųjų indėlių palūkanų normų. Sprendimą
rekomenduojama priimti ne tik atsižvelgiant į palankesnę kainodarą!

