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Pankkipalvelua paikallisesti

Päivittäinen 
asiointi

Lainaturva

Lainat, rahoitus 
ja luotonanto

Lainopilliset 
neuvontapalvelut

Henkilöasiakkaiden palvelut Yritysasiakkaiden palvelut

Tilit, maksukortit, kassa- ja maksupalvelut sekä 
kattavat digitaaliset palvelut.

Yritystilit, maksamisen, laskutuksen ja  
maksuliikenteen palvelut, rahapalvelut,  
yritysverkkopankki ja muut digitaalisen  
kaupankäynnin palvelut.

Laaja valikoima erilaisia lainoja asuntolainoista 
kulutusluottoihin ja luotollisiin maksukortteihin. 

Takausratkaisuja myös yhteistyössä  
kumppaneiden kanssa.

Kattavat rahoituspalvelut liiketoiminnan ja  
investointien rahoittamiseen, pankkitakaukset  
sekä yhteistyöverkostosta kaupalliset  
takaukset.  

Laaja valikoima erilaisia säästämisen tuotteita 
säästötileistä ASP-tileihin ja  

määräaikaistalletuksiin, osakekorisidonnaisiin 
talletuksiin ja erilaisiin vakuutussäästämisen 

ratkaisuihin sekä osakkeisiin.  
Rahastot ja varainhoito yhteistyössä 

Sp-Rahastoyhtiön ja Sp-Henkivakuutuksen 
kanssa. 

Asunto- ja kulutusluottoihin, yhteistyössä 
AXA:n ja Sp-Henkivakuutuksen kanssa.

Pienentämään yrityksen henkilöriskejä. 

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat.
Esimerkiksi yrityksen perustaminen,  
verotus ja sukupolvenvaihdokset.

Me Oma Säästöpankissa haluamme olla paras pankkikumppanisi  
päivittäisten pankkiasioiden, rahoittamisen, säästämisen ja sijoittamisen palveluissa  

sekä lainopillisten ja neuvontapalveluiden tarjoajana.

Säästäminen,
sijoittaminen
ja varainhoito

Laaja valikoima erilaisia säästämisen tuotteita 
säästötileistä määräaikaistalletuksiin,  
osakekorisidonnaisiin talletuksiin ja erilaisiin 
vakuutussäästämisen ratkaisuihin.  
Ryhmäeläkevakuutukset,  
kapitalisaatiosopimukset ja  
varainhoitokapitalisaatio yhteistyössä  
Sp-Henkivakuutuksen kanssa.



Ensiluokkainen 
asiakaskokemus on meille 

sydämen asia.

 
 
Tavoitat asiantuntijasi suorasta 

puhelinnumerosta, voit tavata häntä 

pankissa paikan päällä tai digitaalisissa 

palveluissamme.

Päätökset teemme paikallisesti, jotta 

asiointisi meillä on nopeaa, sujuvaa ja 

henkilökohtaista.

Toimimme vastuullisesti. Olemme 

lähellä ja läsnä asiakasta, huolehdimme 

henkilöstöstämme, edistämme yhteistä 

hyvinvointia ja kestävää kehitystä.

•

•

 
Ota yhteyttä ja kysy lisää – me olemme lähellä ja läsnä 

arjessa ja unelmissa 

Henkilöasiakkaana sinua palvelee oma 

asiantuntija kaikissa pankkiasioissasi. 

Yritysasiakkaana sinua palvelee sama 

asiantuntija yksityisissä pankkitarpeissa  

ja yrityksesi raha-asioissa.

Kattava konttoriverkostomme ja 

valtakunnallinen asiakaspalvelu laajoine 

aukioloaikoineen sekä monipuoliset 

digitaaliset palvelukanavamme 

mahdollistavat asiointisi joustavasti 

ympäri Suomen valitsemallasi tavalla ja 

silloin kun sinulle parhaiten sopii.

•

•

 
•



Oma Säästöpankki Oyj

p. 020 764 0600

Tehokas palvelu- ja 

myyntiverkosto

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!

omasp.fi

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.  

Tutustu omasp.fi/sijoittajat

Parasta palvelua ympäri Suomen
 Palvelemme laajoin aukioloajoin 32 konttorissa ja valtakunnallisessa 

asiakaspalvelussa. Pankkiasioiden hoitaminen onnistuu kattavissa  
digitaalisissa palveluissamme missä ja milloin se itsellesi parhaiten sopii.  

 
Tervetuloa tyytyväisten asiakkaiden pankkiin.  

Ensiluokkainen asiakaspalvelu kaikissa palvelukanavissamme  
on meille sydämen asia.

Digitaaliset
palvelut asiakkaan  
mukana kaikkialla

32 
OmaSp  

konttoria


