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Hyvä asiakkaamme
Kerromme tässä kirjeessä, millaisia muutoksia siirtyminen OmaSp:n asiakkaaksi sinulle sijoittajana tai
sijoittavan yrityksen edustajana tarkoittaa. Teemme muutoksen mahdollisimman sujuvaksi sinulle.
Tutut asiantuntijamme palvelevat sinua edelleen paikallisissa konttoreissamme Eurajoella, Porissa ja
Raumalla. Ensiluokkainen palvelu on meille sydämen asia.

Sijoitukset siirtyvät Oma Säästöpankkiin
Arvo-osuus-, rahasto- ja vakuutussijoituksesi siirtyvät automaattisesti OmaSp:iin. Jos sinulla tai
yritykselläsi on arvo-osuustili, sen numero säilyy ennallaan. Myös rahastosäilytysten ja
vakuutussopimusten numerot pysyvät muuttumattomina. OmaSp toimii Sp-Rahastoyhtiön ja
Sp-Henkivakuutuksen asiamiehenä.
Säästämisen ja sijoittamisen sopimuksen mukainen palvelu jatkuu muuttumattomana. Sopimuksesta
käytetään jatkossa nimeä sijoituspalvelusopimus. Sijoituspalvelusopimuksen ehdot löytyvät tämän
kirjeen liitteenä.
Sijoittamisen palveluiden hinnat säilyvät ennallaan, lukuun ottamatta arvo-osuuksien
ulkomaantoimeksiantoja, joiden hinta on jatkossa edullisempi kuin aiemmin.
Muutokset palveluissa
Sijoittamisen palvelut pysyvät pääosin ennallaan. Olemme listanneet tähän ne muutokset, jotka
sinun on hyvä huomioida.

Arvopaperikaupankäynnin limiitti
Eurajoen Säästöpankissa sinulla on ollut käytössäsi verkkokaupankäyntiä varten
päivänsisäinen ostovoima. OmaSp:ssa sinulla on 1.12.2021 alkaen käytössäsi ostovoiman
tilalla arvopaperikaupankäynnin limiitti, jonka suuruus on 10 000 euroa.
Arvopaperikaupankäynnin limiitti tarkoittaa avoinna olevien arvopaperikauppojen
euromäärää eli suurinta mahdollista maksamatta olevaa kauppahintaa. Mikäli haluat
neuvotella limiittisi suuruudesta, otathan yhteyttä lähimpään konttoriisi tai voit soittaa
Eurajoen Säästöpankin infonumeroon 050 592 3216 ma-pe klo 9-17.
Indeksiosuusrahastot (ETF) ja saksalaiset Xetra -markkinapaikalla listatut osakkeet
Indeksiosuusrahastot ja saksalaiset Xetra -markkinapaikalla listatut osakkeet siirtyvät
OmaSp:iin aivan kuten muutkin arvo-osuutesi, mutta jatkossa niiden myyntitoimeksiannot
onnistuvat asioimalla konttorissa. Indeksiosuusrahastoista ostotoimeksiantoja voi tehdä vain
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Nasdaq Helsingissä listatusta OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahastosta, jolle toimeksiannot
onnistuvat myös verkkopankin kautta.
Rahasto- ja vakuutussijoitukset yritysverkkopankissa
Rahasto- ja vakuutussijoitukset sekä säästämisen tilit ovat siirron jälkeen kaikkien yrityksesi
verkkopankin käyttäjien katseltavissa ja saatavilla, huolimatta aiemmista valtuutuksista.
Yritysverkkopankin käyttäjällä on automaattisesti pääsy näihin yritysverkkopankin näkymiin,
ja käyttäjät pystyvät tekemään rahastotoimeksiantoja verkkopankin kautta.
Muutosten tekeminen rahastosäästösopimuksille
Rahastosäästösopimuksen muuttaminen ja lopettaminen onnistuu jatkossa asioimalla
OmaSp:n konttorissa.
Muutosten tekeminen vakuutussäästämisen sopimuksille
Vakuutusmuotoisten sijoitusten muutokset ja lisämaksut onnistuvat jatkossa asioimalla
OmaSp:n konttorissa.
Soveltuvuuden arviointi
Sijoitusten soveltuvuuden arviointi tehdään jatkossa tapaamisessa OmaSp:n konttorissa.
Kuluraportointi
Sijoitustuotteiden ja -palveluiden toteutuneista kuluista kertova kulutoteumaraportti
toimitetaan sinulle kerran vuodessa.

Sinun ei tarvitse tehdä mitään hyväksyessäsi muutokset. Mikäli et hyväksy muutoksia, sinulla on
oikeus irtisanoa sijoituspalvelusopimus ja palvelut ennen 1.12.2021. Jos sinulla herää kysymyksiä, voit
olla yhteydessä omaan konttoriisi.
Tämän asiakaskirjeen mukana saat OmaSp:n säästämisen ja sijoittamisen hinnasto-otteen sekä
seuraavat ehdot ja tiedotteet:
•
•
•
•
•

Sijoituspalvelusopimuksen ehdot
Arvopaperipalvelun ehdot
Sijoittajatiedote
Sijoittamisen kuluraportit
Tietosuojaseloste

Kaikki OmaSp:n ehdot saat halutessasi konttorista.
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Mistä saan lisätietoja?
Lisätietoja saat ensisijaisesti Eurajoen Säästöpankista lähettämällä viestin verkkopankissa tai
soittamalla infonumeroon 050 592 3216 ma-pe klo 9-17 (puhelun hinta määräytyy operaattorin
hinnaston mukaan). OmaSp:n tavoitat osoitteesta www.omasp.fi tai asiakaspalvelun numerosta
020 764 0600 (puhelun hinta 8,35 snt/puh.+16,69 snt/min). Asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo 8-20
ja la 10-14. Olemme koonneet tietoa asiakkuuden siirrosta myös osoitteeseen
www.omasp.fi/asiakkaaksi. Voit tutustua uuteen pankkiisi jo etukäteen esim. www.omasp.fi sivustolla. Yhdistymisen myötä voimme palvella sinua pankkiasioissa entistäkin paremmin.

Ystävällisin terveisin

Matti Saustila
toimitusjohtaja
Eurajoen Säästöpankki

Pasi Sydänlammi
toimitusjohtaja
Oma Säästöpankki Oyj

Osoitelähde: Eurajoen Säästöpankin asiakasrekisteri
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