
Osakesäästötilin voi nyt ennakkotilata Nordealla – käyttö mahdollista heti
vuodenvaihteen jälkeen

Nordean sivuilta voi nyt ennakkotilata osakesäästötilin. Ennakkotilaajat saavat vielä avausmuistutuksen joulukuussa
ja voivat käyttää osakesäästötiliä 1.1.2020 lähtien. Osakesäästötiliä avatessa on tärkeää muistaa, että tiliä saa pitää
vain yhdessä pankissa – useamman tilin pitäminen johtaa ylimääräisiin veromaksuihin.

- Toivomme, että osakesäästötili rohkaisee yhä useampia asiakkaitamme säästämiseen ja sijoittamiseen. Asiakkaillamme on mahdollisuus
käyttää uutta osakesäästötiliä ensimmäisten suomalaisten joukossa heti vuodenvaihteen jälkeen, kertoo Nordean henkilöasiakkaista vastaava
johtaja Sara Mella.

Osakesäästötilillä voi tehdä suoria osakesijoituksia. Tili eroaa tavallisesta arvo-osuustilistä siten, että osakkeiden myyntivoitosta ja osingoista
ei makseta välittömästi veroja, vaan vasta kun osakesäästötililtä nostetaan varoja pois. Tämä helpottaa osinkojen uudelleensijoittamista sekä
osakeomistusten muutoksia tilin sisällä.

- Uskomme, että osakesäästötili kiinnostaa yhtä lailla sekä pitkäaikaisen säästämisen aloittavia asiakkaita että aktiivista osakekauppaa käyviä
piensijoittajia. Omia sijoituksia ei toki kannata edelleenkään keskittää vain muutamaan kotimaiseen osakkeeseen, vaan on tärkeää hajauttaa
säästöjä ajallisesti, maantieteellisesti sekä eri omaisuuslajeihin, sanoo Nordean sijoitustuotejohtaja Tanja Eronen.

Osakesäästötilin avaaminen on maksutonta

Eduskunta hyväksyi lain osakesäästötilistä maaliskuussa 2019. Nordean asiakkaat saavat uudet säästämisen ja sijoittamisen osakesäästötilit
käyttöönsä 1.1.2020 alkaen. Tilin voi avata Nordean verkkopankissa tai Investorissa. Laki kuitenkin edellyttää, että yhdellä henkilöllä on
käytössään vain yksi osakesäästötili.

- Avattaessa osakesäästötiliä pyydämme asiakasta varmistamaan, että hänellä ei ole käytössään osakesäästötiliä muissa pankeissa. Jos käy
niin, että osakesäästötilejä avataan eri paikkoihin, jokaista tiliä kohden koituu kymmenen euron veroseuraamus jokaista päivää kohden, Tanja
Eronen muistuttaa.

Osakesäästötilille voi siirtää rahaa sijoitusten tekemiseen enintään 50 000 euroa. Osakkeiden arvonnousun ja maksettujen osinkojen myötä
tilillä olevat varat voivat myöhemmin myös ylittää tämän rajan.

Osakesäästötilin avaaminen on maksutonta ja kaupankäynnistä osakesäästötilin sisällä veloitetaan Nordean normaalit välitys- ja
säilytyspalkkiot. Sijoittaja.fi-sivuston vuoden 2019 välittäjävertailun* mukaan Nordea on Degiron jälkeen Suomen edullisin osakevälittäjä
piensijoittajalle.

Lisätietoja:

Tanja Eronen, Nordean sijoitustuotejohtaja, p. 040 7447482

Nordean viestintä, p. 09 4245 1006

* Sijoittaja.fi välittäjävertailu 2019

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa
tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin 10 miljoonaa
asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


