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Hyvä asiakkaamme – yrityksesi tilinumero muuttuu 30.10.2022

Oma Säästöpankki on kasvanut Suomen suurimmaksi säästöpankiksi. Saamme palvella jo 160 000 
henkilö- ja yritysasiakasta pankkiasioissa ympäri Suomen. OmaSp:iin on matkan varrella liittynyt mukaan 
useita pitkän toimintahistorian omaavia pankkeja, viimeisimpänä Eurajoen Säästöpankki. Toivottavasti 
pankkiasiointisi OmaSp:ssa on sujunut mutkattomasti. 

Kehittääksemme pankkimme toimintaa ja palveluita, yhdistämme tilinumerokäytäntöämme. Tästä 
johtuen yrityksesi tilien ja mahdollisten lainojen numerot muuttuvat.  

Teemme parhaamme helpottaaksemme muutoksesta johtuvaa vaivaa. Autamme ja neuvomme sinua 
mielellämme aiheutuvissa toimenpiteissä. Olemme koonneet tähän kirjeeseen asiasta lisätietoa. 

Muutos ei vaikuta yrityksen maksukorttiin tai sen toimivuuteen. Kortin käytössä on kuitenkin 
muutoksesta johtuva lyhyt käyttökatko ja palaamme tarkempaan ajankohtaan myöhemmin.

Yrityksesi tilinumero muuttuu 30.10.2022:

 Uusi tilinumero Poistuva tilinumero

Uusi tilinumero on käytössä vasta 30.10.2022, jonka jälkeen sille voi tulla suorituksia. Vaihdamme uuden 
tilinumerosi automaattisesti Oma Säästöpankin palveluihin 30.10.2022.

Uusi tilinumerosi päivitetään myös erääntyville maksuillesi, jotka olet toimittanut pankkiin normaalin 
maksatuksen aikataulun mukaan, ennen klo 17.30 perjantaina 28.10.2022. 

Ilmoitamme uuden tilinumeron puolestasi seuraaville tahoille: 

 • Verohallinto 
 • Varma 
 • Eläkevakuutusyhtiö Elo  
 • Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
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Muista päivittää yrityksen tilinumero:

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

Huomioithan seuraavat asiat: 

 • Vältä yrityksesi pankkiaineistojen lähetystä ja noutoa 28.10. klo 17.30 - 30.10.2022. 
 • Aineistot haetaan uudella tilinumerolla 30.10.2022 alkaen. 
 • Säilytä pankkiyhteysohjelmassa myös vanha tilinumero, jotta voit tarvittaessa tarkastella myös  
  vanhalla tilinumerolla tulleita aineistoja jälkeenpäin. 
 • Muista kertoa pankkimuutoksesta omalle tilitoimistollesi. 
 • Mikäli kaipaat apua pankkiyhteysohjelmasi toimintaan liittyen, olethan yhteydessä ohjelman 
  toimittajaan. 
 • Mikäli lähetät e-laskuja, muista tehdä laskuttajailmoituksen muutos. 
 • Tilinumeron muutos ei vaikuta IBAN-muotoiseen verkkolaskuosoitteeseen. Jos haluat, että   
  verkkolaskuosoite on käytössä olevan tilinumeron mukainen, otathan yhteyttä konttoriimme. 

Sinun on hyvä tietää myös seuraavat asiat:

 • Tilien, mahdollisen tililuoton ja lainojen ehdot säilyvät ennallaan ja vanhat sopimukset ovat 
  edelleen voimassa. 
 • Huolehdimme veloitustilin numeron vaihtamisen puolestasi yritysverkkopankin erääntyville 
  maksuille sekä maksupohjiin.  
 • Pankkimme BIC-koodi ITELFIHH säilyy entisellään. 
 • Muutos ei aiheuta katkoja aineistojen muodostumiseen.  
 • Uusi tilinumero näkyy takautuvasti lokakuun konekielisissä tiliote- ja viiteaineistoissa, jotka 
  muodostuvat harvemmin kuin kerran päivässä. 
 • Tilisi tapahtumat ja tiliotteet säilyvät nähtävilläsi myös muutoksen jälkeen. 
 • Tilinumerot muuttuvat myös mahdollisilla lainoillasi ja pankkitakauksillasi. Saat näistä erillisen  
  tiedotteen.

Autamme sinua mielellämme tilinumeromuutoksen johdosta aiheutuvissa toimenpiteissä.  
Halutessasi lisätietoa asiasta, olethan yhteydessä omaan konttoriisi tai asiakaspalveluumme  
p. 020 764 0600 ma-pe klo 8-20 ja la klo 10-14.

Olemme koonneet lisätietoa muutoksesta helposti luettavaksi myös verkkosivuillemme  
www.omasp.fi/tilinumerouudistus

Ystävällisin terveisin

Oma Säästöpankki
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