
Jo yli 6 000 kotitaloudelle myönnetty asuntolainan lyhennysvapaata Nordeasta

Jo yli 6 000 suomalaiselle kotitaloudelle on myönnetty lyhennysvapaata Nordeasta. Hakemuksia on viime viikkojen
aikana vastaanotettu yli 13 000 ja niitä käsitellään lisättyjen käsiparien voimin mahdollisimman nopeasti – myös iltaisin
ja viikonloppuisin. Mikäli hakemus on tehty ennen kuin seuraava lainanlyhennys näkyy erääntyvissä maksuissa,
muutos ehditään toteuttaa.

Nordea kertoi kolme viikkoa sitten tarjoavansa koronakriisin vuoksi asiakkailleen 6 kuukautta maksutonta lyhennysvapaata
asuntolainoihin. Saapuneiden hakemusten määrä on sen jälkeen moninkertaistunut normaalitilanteeseen verrattuna.

– On hyvä, että ihmiset reagoivat nopeasti, jos omassa taloudellisessa tilanteessa on tullut muutoksia. Olemme lisänneet
henkilöitä hakemusten käsittelyyn, jotta käsittelyajat eivät venyisi. Mikäli hakemus on tehty ennen kuin seuraava lainanlyhennys
näkyy erääntyvissä maksuissa, muutos ehditään toteuttaa. Ruuhkasta johtuen joissain tapauksissa lyhennys voi tulla näkyviin
asiakkaalle hetkellisesti täysimääräisenä, mutta siitä ei kannata huolestua. Kuukausierä ehditään kyllä muuttaa hakemuksen
mukaiseksi ennen veloitusta, Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Jani Eloranta kertoo.

Asuntolainan lyhennys on monessa kotitaloudessa selvästi kuukauden isoin menoerä. Tyypillisesti asuntolainan koko on noin 40
prosenttia nettotuloista, mutta osuus vaihtelee henkilökohtaisen tilanteen mukaan. Moni miettii nyt, onko lyhennysvapaalle tarvetta.
Nordea kannustaa pohtimaan omaa talouttaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

– Mitä nopeammin aloittaa oman talouden tasapainottamisen, sitä paremmin välttää myöhemmät haasteet. Yli omien varojen
eläminen pitkään ja asian kieltäminen tai piilottelu ei kannata, vaan sen sijaan nopea reagointi muutokseen on parasta.
Koronaepidemia ei ole kenenkään syytä, eivätkä sen tuomat vaikeudet ole häpeän aihe”, Eloranta toteaa.

Muutokset taloudellisessa tilanteessa voivat olla myös vain tilapäisiä. Suurimmalla osalla Nordean asiakkaista onkin lainassaan jo
valmiina lyhennysjousto -ominaisuus, jonka avulla voi itse pienentää tai suurentaa lyhennyksiä tai jättää lyhennyksen väliin verkko-
tai mobiilipankissa. Tässä tapauksessa asiakkaan ei tarvitse edes olla erikseen yhteydessä pankkiin.

– Tuhansien lyhennysvapaahakemusten lisäksi iso osa asuntolaina-asiakkaistamme käyttää tällaisina aikoina myös
lyhennysjoustoa ja muuttaa tilapäisesti omaa kuukausieräänsä. Tilapäinen jousto asuntolainaan voi olla tarpeen elämässä
monesta muustakin syystä ja tästä ominaisuudesta lainoissamme olemmekin saaneet paljon hyvää palautetta, Eloranta summaa.
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