
Onko sinulla yritys vai oletko vasta perustamassa yritystä? Me tiedämme, 
että liiketoimintasi parhaaksi tarvitset asiantuntevaa ja yksilöllistä palvelua  

– kokonaisuutta, joka on juuri sinun yrityksesi näköinen.

YRITYSASIAKKAAN
PALVELUT



Toimiva maksuliikenne yrityksellesi
Sujuva maksuliikenne ja kassanhallinta 
ovat olennainen osa yrityksen liiketoi-
mintaa. Oma Säästöpankin yrityspalvelut 
takaavat, että yrityksen maksuliikenne 
sujuu vaivattomasti.

Tarvitsemasi maksuliikenteen tilit ja pal-
velut räätälöidään vastaamaan yrityksesi 
tarpeita.

Yrityksesi rahoitusratkaisut
Yritys tarvitsee erilaisia rahoitusratkaisuja 
elinkaarensa monissa vaiheissa. Asiantun-
tijamme opastavat löytämään sopivimmat 
ratkaisut jokaiseen tilanteiseen.

Oma Säästöpankin paikallisuus ja 
joustavuus auttavat yritystäsi kaikissa 
rahoituskysymyksissä.

PALVELUMME YRITYKSESI TUEKSI
Olemme sinun ja yrityksesi apuna löytämässä oikeat ratkaisut kaikkiin  
maksuliikenteen ja rahoituksen kysymyksiin.

TARJOAMME YRITYKSELLESI  
SEURAAVAT PALVELUT:
- Yritystili
- Visa Business Debit -maksukortti
- Yritysverkkopankki 
- Maksuliikenteen ohjelmat
- Verkkolaskupalvelu
- Tunnistus- ja verkkomaksupalvelu 

nettikaupalle.

YRITYKSEN  
RAHOITUSVAIHTOEHTOJA:
- Luotollinen yritystili
- Velkakirjalaina
- Pankkitakaus

Voit lukea lisää 
osoitteesta 
omasp.fi tai 

poiketa omaan 
konttoriisi.



Pankkipalvelut verkossa
Mielestämme sinun on saatava yrittäjänä 
keskittyä olennaiseen: yrityksesi päivittäi-
sen toiminnan pyörittämiseen. Sen vuoksi 
on tärkeää, että pankkiasioiden hoitami-
nen on helppoa ja onnistuu milloin vain.

Olemme rakentaneet yritysverkko-
pankkimme mahdollisimman helppokäyt-
töiseksi juuri sinun yritystäsi varten. Voit 
ottaa yritysverkkopankin käyttöön heti, 
kun olet aloittamassa yritystoimintaa.

Kun keskität asiointiasi verkkopankkiin, 
vältyt paljolta paperinpyörittämiseltä ja 
sinulle jää aikaa muuhun.

YRITYSVERKKOPANKIN AVULLA
- selaat helposti tilitapahtumia
- voit ottaa käyttöösi verkkotiliotteen
- maksat kätevästi maksuja ja teet 

tilisiirtoja 
- lähetät ja vastaanotat verkkolaskuja
- saat käyttöösi laskutusohjelmiston, 

jolla kaikki laskut voidaan muo-
dostaa samalla tavalla laskutusta-
vasta riippumatta

- voit siirtää maksuliikenneaineistoja 
taloushallinnosta pankin käsitte-
lyyn ja noutaa pankista aineistoja 
yrityksesi taloushallintoon.

OmaMobiili pysyy mukanasi
Yritysverkkopankkia voit käyttää nopeasti 
ja helposti myös Oma Säästöpankin 
OmaMobiili-mobiilipankkisovelluksella. 
Se on kätevä tapa käyttää verkkopankkia 
missä ja milloin vain tabletillasi tai älypu-
helimellasi.

Viestiminen pankin  
kanssa onnistuu turvallisesti 
SSL-salauksella suojatussa 

yhteydessä.

Yritysverkkopankin avulla saat käyttöösi laskutusohjelmis-
ton, jolla kaikki laskut voidaan muodostaa samalla tavalla 

laskutustavasta riippumatta.



www.omasp.fi


