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Hyvä asiakkaamme – yrityksesi tilinumero muuttuu 28.10.2018

Oma Säästöpankki on kasvanut jo Suomen suurimmaksi säästöpankiksi. Pankkiin on matkan
varrella liittynyt mukaan monia pitkän toimintahistorian omaavia pankkeja ja sen seurauksena
tilinumerosarjastamme on tullut moninainen. Olemme tilanteessa, jossa ulkopuolelta tulevien
vaatimusten takia on ainoana vaihtoehtonamme purkaa ja yhtenäistää tilinumeroiden päällekkäisyydet. Tämän tekemällä voimme myös kehittää pankkimme toimintaa ja palveluita vieläkin
paremmiksi. Tilien ja lainojen ehdot säilyvät ennallaan ja vanhat sopimukset ovat voimassa,
ainoastaan tilinumerot muuttuvat. Autamme mielellämme tilinumeromuutoksen johdosta
aiheutuvissa toimenpiteissä, alla kirjeessä asiasta lisätietoa.
Yrityksesi tilinumero muuttuu 28.10.2018:
Uusi tilinumero

Nykyinen tilinumero

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Tilinumerouudistus koskee tilejä. Myös lainojen ja pankkitakauksien numerot uudistuvat ja
saat ne tarvittaessa käyttöösi konttoristasi tai verkkopankista 28.10.2018 alkaen.
Muistathan ilmoittaa yrityksesi uuden tilinumeron ainakin seuraaville tahoille:
•
•
•
•

Korttimaksujen tilittäjälle
Tilitoimistolle ja muille aineistonhoitajille
Laskupohjiin ja maksajille
Omaan taloushallinnon ohjelmistoon, reskontraan ja palkanlaskentaan.

Ilmoitamme uuden tilinumeron puolestasi Verohallintoon. Verohallinto korjaa tilinumeron teknisesti
oikeaan muotoon. Yrityksesi ei tarvitse erikseen ilmoittaa uuttaa tilinumeroa Verohallinnolle. Tilinumero
korjataan teknisesti oikeaan muotoon lisäksi seuraaville tahoille: Elo ja Nets. Myöskään näille tahoille
yrityksesi ei tarvitse tehdä ilmoitusta.
Uusi tilinumerosi tulee käyttöön 28.10.2018. Tätä ennen uusi tilinumero ei toimi maksaessa,
maksuja vastaanottaessa tai aineistosiirroissa. Vaihdamme uuden tilinumerosi automaattisesti
olemassa oleville maksuliikennesopimuksillesi 28.10.2018.
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Huomioithan lisäksi:
• Mikäli lähetät E-laskuja, muista tehdä laskuttajailmoituksen muutos.
• Muutamme puolestasi maksupohjien sekä erääntyvien maksujen veloitustilin numeron.
•	Muutos ei aiheuta katkoja aineistoihin. Aineistot haetaan uudella tilinumerolla
28.10.2018 alkaen.
•	Konekielisissä tiliote- ja viiteaineistoissa, jotka muodostuvat harvemmin kuin kerran päivässä, näkyy
uusi tilinumero takautuvasti.
•	Tilinumeron muuttuminen ei vaikuta verkkolaskusopimuksen toimivuuteen,
vaikka osoite olisi muodostettu IBAN-muotoisesta tilinumerosta.
• Muutos ei vaikuta maksukorttiin tai sen toimivuuteen eikä edellytä toimenpiteitä.
•	Useimmissa pankkiyhteysohjelmissa aineistojen haku/käsittely perustuu tilinumeroihin.
On siis hyvä säilyttää myös vanha tilinumero ohjelmassa, jos haluat tarkastella myös
vanhalla tilinumerolla tulleita aineistoja jälkeenpäin.
•	Mikäli kaipaat apua pankkiyhteysohjelmasi toimintaan liittyen, olethan yhteydessä ohjelman
toimittajaan.
Uusi tilinumero kannattaa ottaa käyttöön jo heti 28.10.2018. Mikäli vanhalle tilinumerolle
saapuu suorituksia 28.10.2018 jälkeen, ohjaamme ne uudelle tilinumerolle 28.4.2019 saakka.
Tilin historiatiedot säilyvät nähtävillä myös muutoksen jälkeen. Pankkimme BIC-koodi ITELFIHH
säilyy entisellään.
Tässä vielä yhteenvetona tärkeät päivämäärät tilinumerouudistuksesta:

28.10.2018

UUSI
TILINUMERO
VOIMASSA

28.10.2018 28.4.2019

SUORITUKSET
OHJAUTUVAT
UUDELLE
TILINUMEROLLE
HUOLEHDI
TARVITTAVISTA
TOIMENPITEISTÄ!

28.4.2019

VANHA
TILINUMERO
JA
SUORITUSTEN
OHJAUS
PÄÄTTYY

Autamme sinua mielellämme tilinumeromuutoksen johdosta aiheutuvissa toimenpiteissä.
Mikäli haluat lisätietoa, olethan yhteydessä lähimpään konttoriisi tai asiakaspalveluumme
020 764 0600 (8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min).
Lisätietoa tilinumerouudistuksesta on koottu helposti luettavaksi myös verkkosivuillemme
www.omasp.fi/tilinumerouudistus

Ystävällisin terveisin
Oma Säästöpankki
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