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Liedon Säästöpankin tallettaja-asiakkaalle 

Liedon Säästöpankki luovuttaa säästöpankkilain 6 luvun 88 pykälän mukaisesti pankkiliiketoimintansa Oma 
Säästöpankki Oyj:lle (OmaSp). Molempien pankkien hallitukset ovat hyväksyneet luovutussuunnitelman, 
jonka mukaan Liedon Säästöpankki luovuttaa liiketoimintansa Oma Säästöpankki Oyj:lle. 
Luovutussuunnitelma on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 23.6.2022. 
Asiakkuutenne jatkuu automaattisesti Oma Säästöpankki Oyj:ssä. Pankkiliiketoimintojen luovuttaminen ei 
edellytä mitään toimenpiteitä. Olemme teihin uudelleen yhteydessä alkusyksystä, jolloin kerromme 
tarkemmin yhdistymiseen liittyvistä käytännön asioista.  
 

Siirron vaikutus talletussuojaan 

Laissa säädetty talletussuoja kattaa asiakkaan samassa pankissa olevat talletukset 100 000 euron 
määrään asti. Tästä määrärajasta riippumatta talletussuoja kattaa kuuden kuukauden ajan talletuksen 
tekemisestä kokonaisuudessaan sellaiset varat, jotka on saatu omassa käytössä olleen asunnon myynnistä 
ja jotka käytetään uuden omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. 
 
Mikäli teidän Liedon Säästöpankista siirtyvien ja mahdollisesti Oma Säästöpankki Oyj:ssä aikaisemmin 
olevien talletusten yhteismäärä ylittää pankkiliiketoimintojen siirron johdosta talletussuojan enimmäisrajan 
100 000 euroa, talletussuoja kattaa Liedon Säästöpankista siirtyvät talletukset samaan määrään saakka 
kuin ennen niiden siirtoa. Tätä siirtyviä talletuksia koskevaa suojaa sovelletaan vaadittaessa maksettaviin 
talletuksiin kolmen kuukauden ajan luovutussuunnitelman täytäntöönpanon rekisteröinnistä ja 
määräaikaisiin talletuksiin niiden eräpäivään asti. 
 
Sellainen talletus, joka jää kokonaan tai osittain talletussuojan ulkopuolelle, voidaan alkuperäisten 
sopimusehtojen estämättä irtisanoa kuuden kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen vastaanottamisesta. 
 
Lisätietoja saatte Liedon Säästöpankin toimipisteistä tai lähettämällä viestin kätevästi verkkopankin kautta. 
Oma Säästöpankin tavoitatte osoitteesta omasp.fi tai p. 020 764 0600*). Oma Säästöpankin 
asiakaspalvelun kesän aukioloajat ovat ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-18. 

 
 Pankkiasiakkuuteen liittyvien tietojen päivityspyyntö  
 

 
Voidaksemme jatkossakin hoitaa toimeksiantojanne pyydämme päivittämään tietonne  
osoitteessa https://www.saastopankki.fi/fi-fi/saastopankkiryhma/asiakkaan-tunteminen 
Pääsette lomakkeelle myös skannaamalla oheisen qr-koodin. Omien tietojenne lisäksi 
voitte päivittää alaikäisen, edunvalvottavan tai yrityksen tiedot.  
 
Palveluun voi kirjautua minkä tahansa pankin verkkopankkitunnuksilla. Jos teillä ei ole 
verkkopankkitunnuksia tai tarvitsette apua tuntemistietoihin liittyvissä asioissa, voitte olla yhteydessä  
p. 010 430 900 *) varataksenne ajan tietojen päivittämiseen. Tuntemistiedot on mahdollista päivittää myös 
kassalla aukioloaikojen puitteissa.  
  
Pankeilla tulee lain velvoittamana olla asiakkaistaan ajantasaiset tiedot ja siksi päivitämme asiakastietoja 
säännöllisesti kaikissa asiakaskohtaamisissa. Pankin esittämät kysymykset perustuvat kaikkia pankkeja 
koskevaan sääntelyyn.  
 
 

 
Ystävällisin terveisin 
 
Liedon Säästöpankki 
Y-tunnus: 0134703-0  
Kotipaikka: Lieto  
Osoite: Hyvättyläntie 4 
21420 Lieto 
 

Oma Säästöpankki Oyj 
Y-tunnus: 2231936-2 
Kotipaikka: Seinäjoki  
Osoite: Valtakatu 32 
53100 Lappeenranta

 
 
Osoitelähde: Liedon Säästöpankin asiakasrekisteri 
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