
Oma
Säästöpankki

Tyytyväisten asiakkaiden pankki



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.

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.
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Säästäminen ja sijoittaminen



Haaveet toteutuvat, kun niihin sijoittaa

Arki sujuu, kun talous on tasapainossa

Säästämällä ja sijoittamalla toteutat pienet ja suuret unelmasi. 

Kartoitamme kanssasi sinulle parhaiten sopivat vaihtoehdot tavoitteesi 

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 turvalli-

nen ja kuluton, voit saada jopa  

5 % lisätuoton.

• Kattavat korttiratkaisut luotollisena tai 

ilman: nostat käteistä Suomessa ja 

ulkomailla, maksat turvallisesti liikkeissä 

ja verkkokaupoissa.

• Monipuoliset tiliratkaisut, joilla saat 

joustoa arjen raha-asioihin.

Kaikki arjen pankkipalvelut, ihmisläheisesti ja yksilöllisesti 

elämäntilanteeseesi sovitettuna:

• ASP-tili ensiasunnon säästäjälle ja 

vuokravakuustili vakuuttasi varten.

• Turvallinen ja selkeä verkkopankki.

• OmaMobiili älypuhelimeen ja tablettiin 

– voit tunnistautua myös OmaVahvis-

tus-sovelluksella.

• Osakesäästäjää autamme hajauttamaan 

ja valitsemaan sijoituskohteet.

• Vakuutussäästämisen tuotteet sopivat 

kaikenikäisille aloittelevasta säästäjästä 

kokeneempaan sijoittajaan. Alkuun 

pääset jo 50 eurolla kuukaudessa.

• Metsänomistajille tarjoamme metsä-

tuottojen sijoittamiseen eri vaihtoehtoja. 

Kysy lisää.

Lainat eri tarpeisiin Ka
ik

ki
 p

an
kk

ip
al

ve
lu

t

Säästäminen ja sijoittaminen



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.

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.

Tyytyväisten 
yrittäjien kumppani

Rahoituspäätökset 
paikallisesti ja 
nopeasti

Sijoitusratkaisut 
tulevaisuuden 
suunnitteluun

Verkkopankki- ja 
maksuliikennepalvelut 
räätälöitynä

Meiltä saat rahoitusta sekä pk-yrityksen 

perustamisen alkuvaiheen investointeihin 

että yrityksesi toimintojen tehostamiseen 

tai uusien hankkeiden toteuttamiseen. 

Maksusuunnitelmat ja -ehdot neuvotte-

lemme yrityksesi tilanteeseen sopivaksi. 

Rahoituspäätökset teemme paikallisesti 

ja esimerkiksi investointilainaa voit hakea 

yrityksellesi jo ennakkoon. Kysy myös 

Trade Finance -tuotteitamme ulkomaan-

kaupan riskienhallintaan.

Kun yrityksellesi on kertynyt varallisuutta, 

on aika sijoittaa rahat tuottavasti. Tarjo-

amme yrityksellesi monipuoliset sijoitus-

kohteet huomioiden tuotto-odotukset 

ja riskit. Sijoittamalla varallisuutta, voit 

varautua yrityksesi elinkaaren eri vaiheissa 

tuleviin muutostilanteisiin ja investointi-

tarpeisiin. Myös yrittäjyyden jälkeiseen 

aikaan ja tulotason säilyttämiseen voi 

varautua sijoitusratkaisuilla.

Verkko- ja maksuliikennepalvelumme 

helpottavat yrittäjän arkea. Oma yritys-

asiantuntijasi räätälöi ne aina kanssasi 

yrityksesi tilanteeseen sopivaksi toimivak-

si kokonaisuudeksi, joka joustaa yrityksesi 

kasvaessa. Saat käyttöösi laskutukseen, 

maksamiseen sekä maksuliikenteen 

hoitamiseen tehokkaat ratkaisut, jotka 

säästävät aikaa ja rahaa.



Valtakunnallinen
ja aidosti paikallinen

Sydämellisesti tervetuloa asiakkaaksi Oma Säästöpankkiin.

Oma Säästöpankki Oyj on suomalainen Suomen suurin säästöpankki. Pankkiperinteitä 

ja historiaa meillä on takana yli 140 vuotta. Oma Säästöpankki on listattu Nasdaq 

Helsingissä. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa yhtiön osakkeita.

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 pankki-

asiasi, chattailla asiakaspalvelumme kanssa ja käydä älypuhelimella OmaMobiilissa videoneuvotteluja pankki- 

neuvojasi 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.



Oma Säästöpankki Oyj 

Lappeenranta

p. 020 764 0600, omasp@omasp.fi

Haluamme tarjota paikkakunnan parasta pankkipalvelua lähellä ja läsnä. Tavoitteenamme on korkeatasoinen 

palvelukokemus ja toimialan korkein asiakastyytyväisyys. Lupaamme olla sinulle asiantunteva tuki kaikissa 

raha- ja pankkiasioissa matkasi varrella, elämäsi eri vaiheissa. Tervetuloa OmaSp:n asiakkaaksi!

Tehokas myynti- ja palveluverkosto

omasp.fi

OmaSp:n konttorit

OmaKonttori 
-mobiilisovellus

Verkkopankki

OmaMobiili 
-mobiilipankki

OmaSp 
Konttoria

32

Asiakaskäynnit

Asiakaspalvelu, 
call center & chat 

OmaBotti

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  

OmaVahvistus 
-mobiilisovellus

Nykyaikainen 
mobiilimaksaminen


