KOODAUS

S-Pankin pk-yritys- sekä maa- ja metsätalousliiketoiminta siirtyy Oma Säästöpankille
S-Pankki Oy ja Oma Säästöpankki Oyj ovat tehneet sopimuksen, jolla S-Pankin pk-yritys- sekä maa- ja
metsätalousliiketoiminta siirtyy Oma Säästöpankille 1.12.2017 alkaen. Meille on tärkeää, että tiedät,
miten ja milloin tämä vaikuttaa yrityksesi tai maatilasi pankkiasioihin. Siksi kerromme tässä kirjeessä
siirrosta yleisesti ja pidämme sinut ajan tasalla asian edetessä.
S-Pankki on S-ryhmän asiakasomistajien pankki, jonka palvelut on rakennettu henkilöasiakkaiden tarpeita
tarkasti kuunnellen. S-Pankki haluaa jatkossa keskittyä ydinalueeseensa ja luopuu siksi pk-yrityksille sekä
maa- ja metsätiloille suunnatuista pankkipalveluista. Oma Säästöpankki puolestaan on kasvava pankki,
joka panostaa erityisesti näihin palveluihin ja on asiakkaidensa liiketoiminnan tukena koko sen elinkaaren
ajan – asiantuntevasti, joustavasti ja ymmärtävästi. Voit siis liiketoiminnan siirtymisen jälkeenkin hoitaa
yrityksesi tai maatilasi pankkiasiat kotimaisessa pankissa, jolla on tutkitusti* erittäin tyytyväiset asiakkaat.
Mikä muuttuu ja milloin?
Mikään ei muutu heti. Voit vielä jatkaa yrityksesi tai maatilasi pankkiasioiden hoitamista S-Pankissa kuten
ennenkin. Yrityksesi tai maatilasi S-Pankissa olevat lainat ja talletukset siirretään Oma Säästöpankkiin
1.12.2017 alkaen. Siirtyvien tuotteiden ehdot säilyvät samoina.
Jos käytössäsi on asiakasomistajuuteen liittyviä S-Pankin pankkipalveluita, ne säilyvät ennallaan: tili, jolle
Bonus maksetaan sekä tiliin liitetyt kortit ja verkkopankkitunnukset ovat käytössäsi jatkossakin. Muutos ei
vaikuta myöskään sijoituspalveluihin tai niihin liitettyihin tileihin ja luottoihin.
Mitä minun tarvitsee tehdä?
Voit hoitaa yrityksesi tai maatilasi pankkiasioita entiseen tapaan, eikä sinun toistaiseksi tarvitse tehdä
mitään. Otamme sinuun uudelleen yhteyttä kesäkuun aikana ja kerromme tarkemmin lainojen ja
talletusten siirtoon liittyvistä käytännön asioista.

Mistä saan lisätietoja?
Saat lisätietoja S-Pankilta osoitteesta s-pankki.fi, lähettämällä viestin verkkopankissa tai soittamalla
numeroon 010 76 58412 (ma–pe kello 8.30–16.30, 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/minuutti).
Oma Säästöpankin tavoitat osoitteesta omasp.fi tai numerosta 0207 640 600 (ma–pe kello 8–18,
lankapuhelimesta 0,0835 €/puhelu + 0,0702 €/minuutti, matkapuhelimesta 0,0835 €/puhelu + 0,1717
€/minuutti).

Ystävällisin terveisin
S-Pankki ja Oma Säästöpankki
*Tutkimustoimisto Balentor Oy 11/2016
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S-Pankki ja Oma Säästöpankki kuuluvat talletussuojajärjestelmään, joka turvaa saatavien takaisinmaksun
100 000 euroon asti pankin mahdollisen konkurssin tai maksukyvyttömyystilan yhteydessä. Jos
yritykselläsi tai maatilallasi on S-Pankissa ja Oma Säästöpankissa yhteensä yli 100 000 euroa talletuksia,
tutustuthan talletussuojan jatkumiseen ja laajennettuun irtisanomisoikeuteen kirjeen kääntöpuolelta.

S-PANKKI OY:N
TALLETUSTILIASIAKKAILLE

Liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain
(28.12.2001/1501) 6 §:n mukainen ilmoitus talletussuojan jatkumisesta ja laajennetusta
talletuksen irtisanomisoikeudesta luottolaitoksen liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä.
Liiketoiminnan luovutuksen osapuolet
Luovuttaja:		

Vastaanottaja:

S-Pankki Oy		
Y-tunnus: 2557308-3		
Postiosoite: PL 77, 00088 S-RYHMÄ
Kotipaikka: Helsinki		

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

S-Pankki Oy ja Oma Säästöpankki Oyj ovat allekirjoittaneet liikkeenluovutussuunnitelman, jonka mukaisesti
S-Pankki Oy luovuttaa määrittelemänsä pk- sekä maa- ja metsätalousliiketoiminnan Oma Säästöpankki
Oyj:lle. Suunniteltu luovutuksen toteutumispäivä on 1.12.2017, jolloin liiketoimintaan liittyvät oikeudet ja
velvoitteet siirtyvät Oma Säästöpankki Oyj:lle. Liiketoiminnan luovutuksen osapuolten asiakkaina on tallettajia,
joilla on talletuksia molemmissa luovutuksen osapuolina olevissa luottolaitoksissa. Näiden talletusten osalta
noudatetaan seuraavia lakiin perustuvia menettelytapoja:

1. Liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä siirtyvän talletuksen talletussuojan jatkuminen
Voimassa olevan rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (19.12.2014/1195) 5 luvun 8 §:n
mukaan tallettajan talletukset talletuspankissa ovat suojattuja yhteensä enintään 100 000 euroon
asti. Enimmäismäärä ei kuitenkaan rajoita asunnonvaihtorahojen korvaamista talletussuojarahastosta,
jos tallettaja osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa
käytössä olleen asuntonsa myynnistä ja että varat käytetään uuden, tallettajan omaan käyttöön
tulevan asunnon hankkimiseen, Tätä sovelletaan vain sellaisiin tallettajan asunnonvaihtovaroihin,
jotka on talletettu talletuspankin tilille enintään kuusi kuukautta ennen päivää, jona talletuspankki on
rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla laiminlyönyt maksaa tallettajan
tässä pykälässä tarkoitetun saamisen. Edellä mainitusta poiketen tallettajalla, joka ei ole käyttänyt tiliä 24
kuukauteen, ei ole oikeutta korvaukseen, jos korvauksen määrä on pienempi kuin korvauksen suorittamisesta
rahoitusvakausvirastolle aiheutuvat kulut.
Jos tallettajan yhteenlaskettu talletusten määrä liiketoiminnan luovutuksen osapuolena olevissa
luottolaitoksissa liiketoiminnan luovutuksen seurauksena ylittää rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5
luvun 8 §:ssä säädetyn talletussuojan enimmäismäärän, mainitun lainkohdan nojalla korvattava vaadittaessa
maksettava talletus, joka on siirtynyt Oma Säästöpankki Oyj:lle, korvataan samaan määrään saakka kuin
ennen talletuksen siirtoa. Tämä suoja on tallettajan hyväksi voimassa kolmen kuukauden ajan liiketoiminnan
luovutuksen täytäntöönpanon rekisteröimisestä. Määräaikaiset talletukset korvataan vastaavasti samaan
määrään saakka kuin ennen talletuksen siirtoa talletuksen eräpäivään saakka. Lisätietoa talletussuojasta
saatte rahoitusvakausviraston verkkosivustolta osoitteesta www.rvv.fi.

2. Tallettajan laajennettu oikeus irtisanoa talletus
Tallettajalla on oikeus kuuden kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen vastaanottamisesta irtisanoa
alkuperäisten sopimusehtojen estämättä sellainen talletus, joka jää kokonaan tai osittain talletussuojan
ulkopuolelle.
Jos sinulla on kysyttävää, otathan meihin yhteyttä verkkopankin viestillä tai soittamalla numeroon
010 76 58412 (ma–pe kello 8.30–16.30, 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/minuutti).
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