
Meidän kanssamme päivittäiset raha-asiat sujuvat mutkattomasti. 
Olemme täällä sinua varten.

HENKILÖASIAKKAAN
PALVELUT



Viisas valitsee myös tunteella. Oma Säästöpankin  
asiakkaana käytössäsi on konttoripalveluiden lisäksi  

nykyaikaiset pankkipalvelut.

PALVELUMME OVAT SINUA VARTEN
Tarvitsetko asuntolainan? Houkutteleeko sijoittaminen? Ehkäpä haluat avata säästötilin 
lapsenlapsellesi? Oma Säästöpankki palvelee sinua kaikissa raha-asioissa. 

Tilit
”Haluan säästää pahan päivän varalle. Mi-
nulla on ASP-tili. Minä haluan shoppailla. 
Haluan, että perheemme raha-asiat hoi-
tuvat yhdeltä ja samalta tililtä.” Jokaisella 
on omat tarpeensa. Oma Säästöpankilla 
on sopivia tiliratkaisuja jokaiselle.

Kortit
Oma Säästöpankin korttivalikoimas-
ta löydät juuri sinulle sopivan kortin 
kaikkeen maksamiseen sekä kotimaassa 
että ulkomailla. Oma Säästöpankin 
maksukortit ovat turvallinen valinta myös 
verkko-ostoksiin.

Käytössäsi on seuraavat  
tilivaihtoehdot:
- Käyttötili
- Säästötalletustili
- Vuokravakuustili
- ASP-tili

Valitse sinulle sopivin kortti: 
- Visa Credit/Debit
- Visa Credit
- Visa Electron
- Visa Debit

Voit lukea lisää 
osoitteesta 
omasp.fi tai 

poiketa omaan 
konttoriisi.



Verkkopankki
Oma Säästöpankin verkkopankki on 
ulottuvillasi aina riippumatta ajasta tai 
paikasta. Säästät aikaa ja usein myös ra-
haa, sillä sähköiset palvelut ovat yleensä 
edullisempia kuin perinteiset palvelut. 
Myös luonto kiittää sähköisen asioinnin 
käyttäjää.

Lainat
Oma koti. Kesämökki. Uusi auto. Vene. 
Unelmien lomamatka. Tule käymään. 
Meiltä saat nopeasti lainapäätöksen, 
olipa sitten kyse asuntolainasta, remontti-
lainasta tai opintolainasta.

Tiedämme, että joskus elämässä tulee 
eteen yllätyksiä. Ole levollisin mielin, 
sillä Oma Säästöpankin laina-asiakkaana 
sinulla on mahdollisuus lyhennysvapaisiin 
kuukausiin. Turvaa lainan takaisinmaksuun 
tuovat myös kiinteä korko ja lainaturva.

Säästöt ja sijoitukset
Jokaisella on haaveita. Niitä pitää olla. 
Mikä on sinun haaveesi? Tavoitteellisella 
säästämisellä voit saavuttaa sen. Tule lä-
himpään konttoriin, niin selvitetään mikä 
säästämisen muoto on sinulle sopivin.

Verkkopankkitunnusten avulla voit:
- Maksaa turvallisesti verkossa
- Tarkastella tilitapahtumia
- Tilata e-laskuja
- Saada verkkotiliotteen
- Tunnistautua sähköisesti

Säästämis- ja sijoitusvaihtoehtoja:
- OmaTuottoTalletus
- Rahastosäästäminen
- Säästövakuutus
- Osakesijoittaminen
- Eläkesäästäminen

Löydät meiltä mm. seuraavat  
rahoitusvaihtoehdot:
- Asuntolaina
- Kulutusluotto
- Joustoluotto
- Opintolaina

OmaMobiili aina lähellä
Oma Säästöpankin mobiilipankki-sovellus 
OmaMobiili tuo päivittäiset pankkiasiat 
helposti ulottuvillesi. OmaMobiili mah-
dollistaa pankkiasioiden hoidon  ajasta ja 
paikasta riippumatta.

OmaMobiilissa voit tehdä maksuja sekä 
tarkastella tili-, laina- ja korttitietojasi. 
Näet erääntyvät maksusi ja voit hyväksyä 
saapuneet e-laskut. Voit myös lähettää 
viestin pankkiin silloin, kun sinulle parhai-
ten sopii. 



www.omasp.fi


