
Oma Säästöpankki Oyj
Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta
puh. 020 764 0600  |  omasp.�   

Asiakaskirje
14.11. 2017

1/2

Tervetuloa Oma Säästöpankin 
verkkopankkiasiakkaaksi!

Yrityksesi asiakkuus on siirtymässä S-Pankista Oma Säästöpankkiin 1.12. 2017. Olemme  avanneet 
sinulle uuden yritysverkkopankin Oma Säästöpankkiin. Se aukeaa käyttöösi valmistelevaan tilaan 
15.11. 2017 ja palvelun varsinainen käyttö voi alkaa 1.12. 2017, kun tilisi saldot ja palvelut siirtyvät. 
Haluamme varmistaa, että verkkopankkisi käyttö jatkuu keskeytyksettä ja sen vuoksi olemme 
koostaneet tähän kirjeeseen tärkeää tietoa ensimmäisestä sisäänkirjautumisestasi 
Oma  Säästöpankin verkkopankkiin.

Huomioithan, että yrityksesi verkkopankin käyttäjätunnus löytyy S-Pankin verkkopankista 
 kohdasta Asiakaspalvelu/Saapuneet ja lähetetyt viestit.  Lähetämme sinulle lisäksi postitse 
 avaintunnuskortin, joka varmistaa yhdessä käyttäjä tunnuksen 
ja salasanan kanssa turvallisen verkkoasioinnin.

Näin kirjaudut palveluun ensimmäisen kerran:
1. Mene Oma Säästöpankin verkkosivuille osoitteeseen omasp.fi  ja 

paina sivun oikeasta yläreunasta Kirjaudu verkkopankkiin -painiketta.

2. Kirjoita käyttäjätunnuksesi, jonka löydät S-Pankin verkkopankista.

3. Kirjoita ensimmäisellä kerralla salasanaksi avaintunnusta 
01 vastaava kuusinumeroinen turvaluku.

4. Palvelu pyytää sinua vaihtamaan salasanan.

5. Luo itsellesi uusi salasana, joka on 6–8 merkkiä. Älä käytä erikoismerkkejä.

6. Toista uusi salasana.

7. Vahvista salasana verkkopalvelun pyytämällä turvaluvulla. 

8. Nyt olet kirjautunut onnistuneesti verkkopankkiin.

Jatkossa kirjaudut palveluun käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jonka loit ensimmäisen 
 sisäänkirjautumisen yhteydessä. Toimeksiannot vahvistetaan avaintunnuskortin turvaluvulla.

Muista säilyttää tunnuksiasi turvallisessa paikassa ja erillään toisistaan. Avaintunnuskortti sekä 
tunnukset ovat aina henkilökohtaiset. Älä koskaan luovuta avaintunnuskorttia, käyttäjätunnusta 
tai salasanaa kenellekään muulle. 
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Poistu verkkopalvelustasi aina klikkaamalla Kirjaudu ulos -painiketta. 
Näin  varmistat, että palvelu ei jää auki. Lisää tietoa turvallisuuteen liittyvistä 
asioista saat Oma  Säästöpankin kotisivuilta omasp.fi .

Mikäli yritysverkkopankkisi käyttäjätunnus, salasana tai avaintunnuskortti katoaa 
tai joutuu sivullisen käsiin, otathan viipymättä yhteyttä tunnusten sulkupalveluun 
puh. 020 333 (ulkomailta +358 20 333). 

Mikäli jokin asiakkuutesi siirrossa askarruttaa sinua, olethan yhteydessä meihin. 
 Annamme mielellämme lisätietoa Oma Säästöpankin palveluista myös numerosta 
020 764 0600 (0,0835 €/puhelu + 0,1717 €/minuutti). Yritysverkkopankin käytöstä ja 
sen monipuolisista ominaisuuksista on koottu helposti luettavaksi myös 
verkkosivullemme www.omasp.fi /asiakkaaksi. 

Ystävällisin terveisin

Oma Säästöpankki 

Osoitelähde: S-Pankki Oy, asiakasrekisteri, PL 77, 00088 S-RYHMÄ


