
Meillä Oma Säästöpankissa on tärkeää, että saat ihmisläheistä pankkipalvelua 

myös silloin, kun haluat hoitaa pankkiasiasi digitaalisissa kanavissa. Kun käytössäsi on 

verkkopankki, OmaKonttori -, OmaVahvistus - ja OmaMobiili -sovellukset, 

on pankki ja pankkineuvojasi lähellä ja läsnä, missä ikinä liikutkin.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat tietää lisää digitaalisista palveluistamme, 

ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. 020 764 0600 tai online@omasp.fi

Uudella OmaKonttori -sovelluksella hoidat 

pankkineuvottelut kätevästi. Lähetät viestejä 

sekä soitat ääni- ja videopuheluja valitsemallesi 

pankkineuvojalle. Jos hän ei ole tavattavissa, voit 

varata online-ajan. Sovelluksen kautta voit hoitaa 

sujuvasti kaikki pankkiasiasi ja kun käytössäsi on 

OmaAllekirjoitus-palvelumme, voit myös hyväksyä 

ja allekirjoittaa sopimukset sähköisesti.

Meillä sinä voit aidosti valita, miten pankkiasiasi 

haluat hoitaa. Perinteisesti konttorissa vai digitaa-

lisissa kanavissamme.

Tarjoamme modernit ja kattavat digitaaliset 

palvelut asiakkaillemme, jotka haluavat hoitaa 

raha-asiansa itse tai joilla ei ole aikaa käydä kont-

torissa. Palvelemme sinua henkilökohtaisesti myös 

digitaalisissa kanavissa kaikissa pankkiasioissa. 

Haluamme, että palvelukokemuksesi digitaalisissa 

palveluissamme on yhtä hyvä* kuin konttorikäyn-

neillä. Siksi tarjoamme henkilökohtaista palvelua 

myös digitaalisissa kanavissamme. 

Otamme käyttöön verkkopankkipalvelun ja 

OmaMobiili-sovelluksen rinnalle OmaKonttori 

-sovelluksen, joka tuo konttorissa käynnin ja 

palveluneuvojan luoksesi älypuhelimeesi. 

* Asiakastyytyväisyystutkimuksessamme (12/2017) 
asiakkaidemme tyytyväisyys omaan palveluneuvojaan 
oli 4,8/5.

Puhelujen hinnat kotimaasta: lankapuhelimesta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min.

Oma pankkineuvoja lähellä ja läsnä
myös digitaalisissa kanavissa

4,8/5

OmaKonttori - Uutta Suomessa



OmaMobiili 
pankki aina mukanasi

OmaKonttori 
palveluneuvoja aina lähelläsi

OmaVahvistus 
tunnistaudu omalla koodilla

OmaMobiili -sovellus tuo pankin ja henkilökohtaisen palvelun luok-

sesi. Missä ikinä liikutkin. Hoidat omalla älypuhelimellasi raha-asiasi 

silloin, kun se sinulle sopii: kotona, työmatkoilla tai vaikkapa metsän 

siimeksestä. Turvalukulistoja ei tarvita – ne korvaa OmaVahvistus. 

Napin painalluksella saat myös videoyhteyden omaan pankkiisi. 

Haluamme helpottaa arkeasi.

OmaVahvistus on älypuhelimeesi ladattava tunnuslukusovellus. Se 

on vahva sähköinen tunnistautuminen, joka korvaa tunnuslukulistat 

ja mobiilivarmenteen. Sinä päätät, millä 4-numeroisella PIN-koodilla 

verkossa tunnistaudut ja vahvistat identiteettisi. OmaVahvistusta voit 

käyttää OmaMobiilissa, verkkopankissa, verkkokaupoissa ja sähköi-

sissä viranomaispalveluissa. OmaVahvistusta voivat käyttää myös 

yritysasiakkaamme. Haluamme turvata asiointisi.

OmaKonttori, uusin palvelusovelluksemme, tuo myös pankkineuvo-

jamme ja konttorikäynnit älypuhelimeesi. Voit varata verkkotapaami-

sen, soittaa, chattailla ja käydä videoneuvotteluja oman tai valitse-

masi palveluneuvojan kanssa. Kaikki sopimusasiat hoituvat alusta 

loppuun digitaalisesti, kun lataat puhelimeesi OmaKonttorin ja otat 

käyttöön OmaAllekirjoituksen*. Haluamme olla siellä, missä sinäkin!

OmaMobiili-, OmaVahvistus- ja OmaKonttori-sovellukset  lataat 
näppärästi Google Play -kaupasta tai AppStoresta. Sovellukset 

ovat helppokäyttöisiä ja ilmaisia. Haluamme tarjoita parasta 
pankkipalvelua lähellä ja läsnä myös digitaalisesti. Sinä päätät. 

Nykyaikaiset digitaaliset pankkipalvelut
Olemme aina lähellä ja läsnä

Meille on tärkeää, että sinä voit hoitaa raha-asiasi myös digitaalisesti, 

– missä, miten ja milloin haluat. Meillä valinta on sinun. Aidosti.

* OmaAllekirjoitus on palvelu, jolla allekirjoitat pankkisopimuksesi, esim. lainahake-
mukset, sähköisesti. Konttorissa käyntiä ei tarvita. Kaikki sopimuksesi pysyvät tallessa 
OmaAllekirjoitus -palvelussa. Voit ottaa sen helposti käyttöön Oma Säästöpankin 
verkkosivulla osoitteessa www.omasp.fi/allekirjoitus


