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Hyvä asiakkaamme – tilinumerosi 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, yhdenmukaistamme tilinumerokäytäntöämme.  
Tästä johtuen tiliesi ja mahdollisten lainojesi numerot muuttuvat.

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

Uusi tilinumerosi on käytössä ja näkyy verkkopankissa 30.10.2022, jonka jälkeen uudelle 
tilinumerollesi voi tulla suorituksia.

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

Tilinumerosi muuttuu 30.10.2022:

 Uusi tilinumero Poistuva tilinumero

Muista ilmoittaa tilinumeromuutoksesta

Uusi tilinumerosi korvaa poistuvan tilinumerosi 30.10.2022. Muistathan ilmoittaa uuden tilinumeron heti 
muutoksen jälkeen kaikille tahoille, joilta saat maksusuorituksia, esimerkiksi työnantajallesi. 

Ilmoitamme uuden tilinumeron puolestasi seuraaville tahoille:  
 • Verohallinto 
 • Työeläkevakuutusyhtiö Varma  
 • Työeläkevakuutusyhtiö Elo  
 • Keva 
 • Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Huolehdimme veloitustilin numeron vaihtamisen puolestasi e-laskujen, suoramaksujen, 
maksupalvelutehtävien sekä verkkopankin maksupohjiin. 
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Voit ilmoittaa uuden tilinumerosi vaivattomasti useimmille tahoille sähköisesti maksajan 
verkkopalvelun kautta. 

KELAlle ilmoittaminen tapahtuu osoitteessa www.kela.fi/omakela

Olemme muutoksessa apunasi ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden ilmoittaa uusi tilinumerosi 
haluamillesi tahoille täyttämällä liitteenä olevat lomakkeet ja palauttamalla ne meille palautuskuoressa 
1.11.2022 mennessä. Täytäthän huolellisesti lomakkeissa pyydetyt tiedot. Muista myös allekirjoittaa 
lomakkeet henkilökohtaisesti, sillä allekirjoitus on välttämätön voidaksemme välittää tilinumerotietosi 
eteenpäin haluamillesi tahoille. 

Huomioithan, että

• Tilien, mahdollisen tililuoton ja lainojen ehdot säilyvät ennallaan ja vanhat sopimukset ovat
edelleen voimassa.

• Pankkimme BIC-koodi ITELFIHH säilyy entisellään.
• Tilisi tapahtumat ja tiliotteet säilyvät nähtävilläsi myös muutoksen jälkeen.

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

175436 OmaSp Tilinumeromuutos Eurajoki tilit HA 0206.indd   2175436 OmaSp Tilinumeromuutos Eurajoki tilit HA 0206.indd   2 22.7.2022   11.57.1122.7.2022   11.57.11


