Oma
Säästöpankki
Nuorille aikuisille sopivia ratkaisuja

Lähellä ja läsnä
arjen raha-asioissa

Oma Säästöpankki on suomalainen, tyytyväisten asiakkaiden pankki. Meillä sinä valitset, miten pankkiasiasi
hoidetaan: näppärästi verkkopankissa tai OmaMobiilissa, chattailemalla digikonttorissamme omasp.fi
tai tutun palveluneuvojan kanssa omassa konttorissasi. Meiltä saat myös kassapalvelut joka arkipäivä.

Arjen raha-asioihin
käyttötili ja verkkopankki.

Nuorten suosima
OmaMobiili

Kun haluat hoitaa arjen raha-asioita helposti kotisohvalta,

OmaMobiili-sovellus tuo pankkipalvelut luoksesi. Tunnistaudu

kannattaa avata Oma Säästöpankin käyttötili. Voit liittää siihen

mobiilivarmenteella ja jätä turvalukulistat historiaan, ota napin

verkkopankin palvelut, OmaMobiilin, sinulle sopivan maksukor-

painalluksella videoyhteys meihin ja hoida suojatussa yhteydes-

tin sekä e-lasku- ja suoramaksusopimukset. Tiesithän, että Oma

sä kaikki asiat kuin olisit konttorissa. OmaMobiili-sovelluksella

Säästöpankin verkkopankki on ulottuvillasi aina riippumatta

maksat myös laskut sekä seuraat tili-, laina- ja korttitietojasi

ajasta tai paikasta. Säästät aikaa ja usein myös rahaa, sillä sähköi-

silloin kun sinulle sopii. Me palvelemme henkilökohtaisesti siellä

set palvelut ovat yleensä edullisempia kuin perinteiset palvelut.

missä sinä olet.

Myös luonto kiittää sähköisen asioinnin käyttäjää.

Matkalle mukaan
Visa Credit/Debit -kortti

Toteuta unelmasi
rahastosäästämisellä

Visa Credit/Debit -kortilla maksaminen ja käteisen nostaminen

Jatkuva rahastosäästö on joustava ja helppo tapa kerryttää

onnistuu ympäri maailmaa tuhansissa Visa-tunnuksin varuste-

säästöjä, olipa säästötavoitteesi vaikkapa uusi puhelin, lomamat-

tuissa liikkeissä sekä automaateilla. Kortilla maksat turvallisesti

ka tai haluat muutoin varautua arjen yllättäviin menoihin. Alkuun

myös verkossa ja kätevän lähimaksuominaisuuden ansiosta pie-

pääset jo 50 euron kuukausittaisella säästöllä. Säästösumman

net ostokset hoituvat nopeasti ja turvallisesti ilman tunnuslukua.

voi asettaa menemään automaattisesti tililtäsi esimerkiksi

Visa Credit/Debit -kortin voi saada 18 vuotta täyttänyt luottokel-

palkkapäivänä, jolloin säästäminen sujuu kuin itsestään. Varat

poinen henkilö. Opiskelijan Visa Credit/Debit-korttia voit hakea,

ovat koska hyvänsä nostettavissa verkkopankissa tai konttorissa

kun opintoja on suoritettu 90 opintopisteen verran.

tehtävällä toimeksiannolla ja varat ovat käytettävissäsi muutaman päivän kuluessa toimeksiannon tekemisestä.

Elämä maistuu, kun talous on tasapainossa!
Ota yhteyttä ja kysy lisää – me olemme lähellä ja läsnä kaikissa pankkiasioissasi.
Oman kodin
hankintaan ASP-tili

Turvaa
vuokravakuutesi

Vaikka ikioma asunto voi tuntua vielä kaukaiselta haaveelta, sen

Vuokra-asuntoon muuttaessa vaaditaan useimmiten vuokrava-

rahoittamista kannattaa miettiä hyvissä ajoin. Oma Säästöpan-

kuus. Sitä varten sinun kannattaa avata vuokravakuustili, jossa

kin ASP-tili on ensiasunnon ostajalle joustava tapa varmistaa,

vakuutesi on tallessa koko vuokrasopimuksesi voimassaoloajan.

että saat asuntolainan, kun sen aika on. ASP-tiliasiakkaana aloitat

Vuokravakuustilille tehdään ilmoitus vuokrasopimuksen vakuu-

säästämisen hyvissä ajoin joustavan ASP-säästösuunnitelman

desta. Kun sopimus päättyy ja vuokrat on hoidettu moitteetto-

avulla. Lupaamme sinulle asuntolainan säästötavoitteesi (10 %

masti, saat vuokralaisena vakuuden takaisin palauttamalla tilin

asunnon kauppahinnasta) ja muiden lainanmyöntöedellytysten

vuokravakuussopimuksen omaan konttoriisi.

täytyttyä. ASP-säästäjänä saat rahanarvoisia etuja: verovapaan
koron säästöillesi sekä valtiontakauksen ilman takausmaksua.
Myös ASP-korkotukiosuus suojaa sinua mahdolliselta korkojen
nousulta.

Opintolaina nopeuttaa valmistumista

Tiesitkö, että opintojen aikana opintolainasta ei tarvitse maksaa

Valtiontakauksen saatuasi, voit tehdä opintolainahakemuksen

korkoja? Tai että opintojen sujuessa suunnitellusti, voit saada

kätevästi omassa verkkopankissasi. Opintolainan takaisinmaksu

Kelan maksaman hyvityksen, joka pienentää takaisin maksetta-

alkaa yleisesti n. 1,5–2 vuotta opiskelujen päättymisen jälkeen.

van lainan määrää? Valtion takaama opintolaina on turvallinen

Takaisinmaksusuunnitelma sovitaan kanssasi tässä vaiheessa.

ratkaisu opiskelujen rahoittamiseen: et tarvitse muita takaajia

Hae opintolainaa meiltä: voit keskittyä opiskelemaan ja valmistut

tai vakuuksia. Voit hakea valtiontakausta opintolainallesi Kelasta

nopeammin ammattiin.

samalla, kun haet opintorahaa ja asumislisää.

Oma Säästöpankki tekee hyvää
Oma Säästöpankki Oyj on Suomen suurin säästöpankki: aidosti suomalainen, kannattava ja vakavarainen.
Olemme vahvasti paikallinen vähittäispankki, joka toimii laajalla alueella eri puolilla Suomea.
Pankki- ja raha-asioiden hoitaminen kanssamme on helppoa: tarjoamme
paikkakunnan parasta pankkipalvelua, lähellä ja läsnä.

Säätiöiden ja osuuskuntien
omistama
Oma Säästöpankki Oyj:n omistavat seitsemän
paikallista säästöpankkisäätiötä ja kaksi Oma
osuuskuntaa. Ne saavat Oma Säästöpankilta
vuosittain osinkoja, joiden kautta pankin hyvä
tulos palautetaan asiakkaitamme lähellä oleville
yhteisöille ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Tuemme vaikutusalueidemme hyvinvointia,
taloutta ja elinvoimaisuutta. Omistajasäätiömme
ja -osuuskuntamme toimivat Etelä-Karjalassa,
Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Hämeessä,
Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja
Satakunnassa.

Sijoittajalle hyvä kohde
Sijoittajalle Oma Säästöpankki Oyj on erinomainen
kohde: pankkia johdetaan liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti ja vastuu- sekä valtasuhteet ovat
selkeitä ja läpinäkyviä. Oma Säästöpankin kannattavuus ja tehokkuus ovat olleet jo vuosia toimialan
parhaimmistoa.

Lupaamme olla sinulle asiantunteva tuki kaikissa raha- ja pankkiasioissa matkasi varrella,
elämäsi eri vaiheissa. Tervetuloa Oma Säästöpankin asiakkaaksi!

Oma Säästöpankki Oyj
Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta
p. 020 764 0600, omasp@omasp.fi
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö

Suodenniemen Säästöpankkisäätiö

Hauhon Säästöpankkisäätiö

Töysän Säästöpankkisäätiö

Kuortaneen Säästöpankkisäätiö

Joroisten Oma Osuuskunta

Parkanon Säästöpankkisäätiö

Pyhäselän Oma Osuuskunta

Rengon Säästöpankkisäätiö

omasp.fi

Puhelujen hinnat: lankapuhelimesta 0,0835 euroa/puh. + 0,0702 euroa/min.,
matkapuhelimesta 0,0835 euroa/puh. + 0,1717 euroa/min.

