Lähellä ja läsnä
arjessa ja unelmissa
Meille omasäästöpankkilaisille on tärkeää, että asiakkaanamme voit
aidosti valita, millaista palvelua pankissasi saat. Konttoreissamme
voit maksaa laskut tiskillä ja nostaa rahaa joka arkipäivä. Digitaalisissa
palveluissamme hoidat raha-asiasi helposti itse – myös
älypuhelimella silloin, kun haluat. Meillä saat ihmisläheistä
pankkipalvelua kaikissa arjen raha-asioissa.
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Elämä maistuu, kun luottoa löytyy
Ratkaisemme laina-asiasi joustavasti ja rahoituspäätöksen teemme
paikallisesti useimmiten saman päivän aikana. Lainaa voit hakea myös
ennakkoon.
• Yksilölliset asuntolainat ensikotiin tai
asunnonvaihtoon, ja rahaa jää myös
elämiseen.
• Joustoluotto ja Visa-luotto, kun
mielessäsi on suurempi unelma tai
elämässä tapahtuu yllätyksiä.

• Sinulle mitoitettu joustava autolaina,
eikä unelmien kyyti jää haaveeksi.
• Valtion takaamat opintolainat, ja
valmistut nopeammin ammattiin.
• Lainaturva, jolla turvaat taloutesi
yllätysten sattuessa.

Haaveet toteutuvat, kun niihin sijoittaa
Säästämällä ja sijoittamalla toteutat pienet ja suuret unelmasi.
Kartoitamme kanssasi sinulle parhaiten sopivat vaihtoehdot tavoitteesi
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ja riskit huomioiden. Jo pienellä panoksella voit saada suursijoittajan
edut.
• Osake-, korko- ja yhdistelmärahastot
sopivat pitkäjänteiseen säästämiseen.
Niissä yhdistyvät joustavuus, helppous
ja verotukselliset hyödyt.
• OmaTuottoTalletus on turvallinen ja kuluton, voit saada jopa
5–6 % lisätuoton.

• Osakesäästäjää autamme hajauttamaan
ja valitsemaan sijoituskohteet.
• Vakuutussäästämisen tuotteet sopivat
kaikenikäisille aloittelevasta säästäjästä
kokeneempaan sijoittajaan. Alkuun
pääset jo 50 eurolla kuukaudessa.
• Metsänomistajille tarjoamme metsätuottojen sijoittamiseen eri vaihtoehtoja.
Kysy lisää.
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Arki sujuu, kun talous on tasapainossa
Kaikki arjen pankkipalvelut, ihmisläheisesti ja yksilöllisesti
elämäntilanteeseesi sovitettuna:

• Kattavat korttiratkaisut luotollisena tai
ilman: nostat käteistä Suomessa ja
ulkomailla, maksat turvallisesti liikkeissä
ja verkkokaupoissa.
• Monipuoliset tiliratkaisut, joilla saat
joustoa arjen raha-asioihin.

• ASP-tili ensiasunnon säästäjälle ja
vuokravakuustili vakuuttasi varten.
• Turvallinen ja selkeä verkkopankki.
• OmaMobiili älypuhelimeen ja tablettiin
– voit tunnistautua myös mobiilivarmenteella.

Tyytyväisten
yrittäjien kumppani

Oma Säästöpankki on myös tyytyväisten yrittäjien pankki ja pk-yritysten sekä maa- ja
metsätalousliiketoiminnan asiantunteva kumppani. Vahva paikallistuntemus, nopea
päätöksenteko ja nykyaikaiset pankkipalvelut ovat asioita, joita yritysasiakkaamme
arvostavat. Meiltä saat kaikki yrityksesi tarvitsemat pankkipalvelut.

Verkkopankki- ja
maksuliikennepalvelut
räätälöitynä

Rahoituspäätökset
paikallisesti ja
nopeasti

Sijoitusratkaisut
tulevaisuuden
suunnitteluun
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Oletpa sitten perustamassa yritystä tai jo kokenut yrittäjä, kannattaa poiketa Oma Säästöpankkiin.
Räätälöimme yrityksesi elinkaareen sopivan ja yrityksesi tarpeet täyttävän palvelukokonaisuuden kanssasi.
Et ole enää sidottu aikaan tai paikkaan: voit keskittyä olennaiseen – yrittämiseen.

Valtakunnallinen
ja aidosti paikallinen

Oma Säästöpankki on suomalainen pankki, joka on muodostunut yhdeksästä säästö- ja
paikallisosuuspankista. Oma Säästöpankki nimellä olemme toimineet vuodesta 2009,
mutta pankkiperinteitä ja historiaa meillä on takana reilusti enemmän, yli 140 vuotta.
Tarjoamme paikkakunnan parasta pankkipalvelua olemalla aidosti lähellä ja läsnä. Se tarkoittaa sujuvaa
asiointia konttoreissamme ja digitaalisissa palveluissamme, erinomaista paikallistuntemusta ja ihmisläheistä,
yksilöllistä asiakaspalvelua tavalla, jonka sinä valitset.

Satsaamme konttoreihin ja verkkopalveluihin
Panostamme vahvasti digitaalisten palveluidemme sekä pankkikonttoreidemme kehittämiseen. Haluamme
tarjota myös perinteistä pankkipalvelua, esimerkiksi aitoa kassapalvelua joka arkipäivä, yhä useammassa
konttorissa laajennetuin aukioloajoin. Palveluneuvojamme myös lähtevät tapaamaan asiakkaitamme konttorin
ulkopuolelle ja tuovat näin pankkipalvelumme yrityksiin, työpaikoille ja koteihin.
Kehitämme jatkuvasti digitaalisia palveluitamme, jotta sinä saat uusia, entistä helpompia vaihtoehtoja
raha-asioittesi hoitoon. Verkkopankissamme, verkkosivuillamme sekä OmaMobiilissa voit hoitaa arjen pankkiasiasi, chattailla online-tiimimme kanssa ja käydä älypuhelimella OmaMobiilissa videoneuvotteluja pankkineuvojasi kanssa. Meille on tärkeää, että saat henkilökohtaista palvelua missä ikinä liikutkin.

Päätökset teemme konttoreissa
Tärkeimmät päämäärämme ovat asiakkaidemme taloudellinen menestyminen ja hyvinvoinnin turvaaminen.
Haluamme olla tukenasi kaikissa elämänvaiheissasi ja yritysasiakkaillemme asiantunteva kumppani koko
yrityksen elinkaaren ajan. Paikallistuntemuksemme on vahva ja päätökset teemme paikallisesti. Lähellä sinua.

Sydämellisesti tervetuloa asiakkaaksi Oma Säästöpankkiin.

Oma Säästöpankki tekee hyvää
Oma Säästöpankki Oyj on Suomen suurin säästöpankki: aidosti suomalainen, kannattava ja vakavarainen.
Olemme vahvasti paikallinen vähittäispankki, joka toimii laajalla alueella eri puolilla Suomea.
Pankki- ja raha-asioiden hoitaminen kanssamme on helppoa: tarjoamme
paikkakunnan parasta pankkipalvelua, lähellä ja läsnä.

Säätiöiden ja osuuskuntien
omistama
Oma Säästöpankki Oyj:n omistavat seitsemän
paikallista säästöpankkisäätiötä ja kaksi Oma
osuuskuntaa. Ne saavat Oma Säästöpankilta
vuosittain osinkoja, joiden kautta pankin hyvä
tulos palautetaan asiakkaitamme lähellä oleville
yhteisöille ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Tuemme vaikutusalueidemme hyvinvointia,
taloutta ja elinvoimaisuutta. Omistajasäätiömme
ja -osuuskuntamme toimivat Etelä-Karjalassa,
Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Hämeessä,
Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja
Satakunnassa.

Sijoittajalle hyvä kohde
Sijoittajalle Oma Säästöpankki Oyj on erinomainen
kohde: pankkia johdetaan liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti ja vastuu- sekä valtasuhteet ovat
selkeitä ja läpinäkyviä. Oma Säästöpankin kannattavuus ja tehokkuus ovat olleet jo vuosia toimialan
parhaimmistoa.

Lupaamme olla sinulle asiantunteva tuki kaikissa raha- ja pankkiasioissa matkasi varrella,
elämäsi eri vaiheissa. Tervetuloa Oma Säästöpankin asiakkaaksi!

Oma Säästöpankki Oyj
Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta
p. 020 764 0600, omasp@omasp.fi
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö

Suodenniemen Säästöpankkisäätiö

Hauhon Säästöpankkisäätiö

Töysän Säästöpankkisäätiö

Kuortaneen Säästöpankkisäätiö

Joroisten Oma Osuuskunta

Parkanon Säästöpankkisäätiö

Pyhäselän Oma Osuuskunta

Rengon Säästöpankkisäätiö

omasp.fi

Puhelujen hinnat: lankapuhelimesta 0,0835 euroa/puh. + 0,0702 euroa/min.,
matkapuhelimesta 0,0835 euroa/puh. + 0,1717 euroa/min.
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