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HYPO TEINI-TILI

Hypo Teini 
Hypo Teini -tilin avulla nuori voi aloittaa tavoitteellisen asuntosäästämisen jo ennen täysi-ikäisyyttä.Tili on tarkoitettu 
kaikille 12 vuotta täyttäneille jatkuvan säästämisen välineeksi. Tili on säästämiseen tarkoitettu erikoistili, johon ei voi 
liittää maksuaika- tai luottokortteja. Tilin avaa lapsen edunvalvoja. Edunvalvojille voidaan antaa tiliin käyttöoikeudet. 
Edunvalvojien tilinkäyttöoikeudet lakkaavat automaattisesti tilinomistajan tultuaan täysi-ikäiseksi. Tilin voi avata 
lahjoitustarkoituksessa, jolloin tilinkäyttöoikeus on ainoastaan lapsella hänen täytettyään 18 vuotta.

Vastatili 
Vastatiliksi merkitään edunvalvojien ilmoittama maksuliikepankin tili joka on jossain Suomessa toimivassa 
maksuliikennepankissa. Vastatilin voi muuttaa, kun tilinomistaja on täyttänyt 18 vuotta ja on tunnistettu verkkopankissa 
tai konttorissa. 

Talletuskorko 

Talletustilin viitekorkona on Hypo Prime korko, joka on pankin noteeraama viitekorko. Talletuksen kokonaiskorko 

muodostuu viitekorosta sekä siihen lisättävästä marginaalista (+0,50%). Voimassaolevan Hypo Prime koron 
noteerauksen voi tarkistaa Suomen Asuntohypopankin toimipaikassa sekä www.hypo.fi  verkkosivuilla. Talletuksen 
ensimmäinen korkopäivä on päivä, jolloin talletusvarat ovat Suomen Asuntohypopankin tilillä.

Koron laskentatapa 

Talletuskorko lasketaan kalenteripäivien (todelliset/365) mukaan päiväsaldojen perusteella. 

Koron maksu 

Talletustilin korko liitetään pääomaan vuosittain ja maksetaan tilille vuoden lopussa. 

Kulut 

Tilin käytöstä ja ylläpidosta ei peritä kuluja. Muut tiliin liittyvien maksujen ja palkkioiden määrät ilmenevät kulloinkin 
voimassa olevasta palveluhinnastosta.

Lähdevero 

Talletukset ovat lähdeverollisia. Korkotulojen lähdevero on 30 % (23.5.2016). Suomen Asuntohypopankki pidättää 

lähdeveron automaattisesti. Korkotulon lähdeveroa ei pidätetä, jos tilinomistaja osoittaa olevansa Suomessa 
rajoitetusti verovelvollinen.

Lahjavero
1.1.2017 alkaen voi verovapaasti lahjoittaa yhteensä alle 5 000 euroa kolmen vuoden aikana. Raja on 
lahjoittajakohtainen. Mikäli lahjoittaja  lahjoittaa Hypo Baby-tilille varoja kolmen vuoden aikana yli 4 999 euroa, tulee 
huoltajan toimittaa lahjaveroilmoitus Verohallintoon. Lisätietoja lahjaverotuksesta löytyy Verohallinnon verkkosivuilta  
www.vero.fi hakusanalla lahja.

Tiliote 

Tilin omistajalle lähetetään tiliote postitse tilihakemuksessa mainittuun osoitteeseen kuukausittain silloin, kun tilillä on 

ollut tapahtumia, ellei toisin sovita. 

Muut tiliehdot 

Nostoista peritään 3 % nostoprovisio, jos tilivaroja nostetaan muihin tarkoituksiin kuin tilinomistajan nimellä avatulle 
Hypo ASP-tilille. Yli 50.000 euron nostoista tililtä tulee ilmoittaa verkkopankin kautta tai puhelimitse vähintään 3 
pankkipäivää aikaisemmin.

Talletussuoja
Suomen Asuntohypopankin talletukset kuuluvat suomalaisen talletussuojajärjestelmän piiriin. 

Tietojen luovuttaminen
Pankilla on oikeus luovuttaa asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
Lisätietoa: http://www.hypo.fi/tietosuoja/. 

Palveluntarjoaja
Suomen Hypoteekkiyhdistys toimii Suomen Asuntohypopankin asiamiehenä kaikkien Suomen Asuntohypopankin 
tarjoamisen palvelujen osalta. 
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