Omistaja-asiakkaan edut 2018

Asiakkaidensa omistamana OPn tehtävä on tuottaa hyötyä
omistaja-asiakkailleen. Siksi juuri omistaja-asiakas saa parhaat
edut ja alennukset.
Päivittäiset raha-asiat

Säästöt ja sijoitukset

• Päivittäiset pankkipalvelut -45 %
• Lähes kaikkia rahastoja voi ostaa ja
• Pankkipalveluista kertyy ja niihin
myydä ilman merkintä-, vaihto- ja
käytetään OP-bonuksia
lunastusmaksuja
• Käyttötilin korko 0,1 %
• Kun kertyy sijoitusvarallisuutta, saa
• OP-Visan Credit-ominaisuudella
oman OP-sijoituskumppani-yhteysmaksetuista ostoksista OP-bonuksia
henkilön sekä kattavaa ja ajantasaista
• Tuoteturva-vakuutus hankinnoille, jotka
markkinatietoa sijoituspäätösten tueksi
maksetaan OP-Visa (debit ja credit
• OP-bonuksia
-ostot) tai OP-Mastercard (credit-ostot)
• tileillä olevista varoista
-kortilla
• OP-sijoitusrahastoista
• OP-sijoitusvakuutuksista
Lainat
• Aurum säästö- ja sijoitusvakuutuk• Uuteen asuntolainaan kiinteä korko
sista sekä eläkevakuutuksista
koko laina-ajaksi, jopa 25 vuodeksi
• Sijoitussidonnaisista OP-eläke• Omistaja-asiakkaalle opintolaina ilman
vakuutuksista
toimitusmaksua, kun lainahakemus
• OP-bonuksia käytetään mm.
tehdään op.fi-palvelussa
• arvo-osuuksien ja arvopapereiden
• OP-bonuksia
säilytyksiin
• asuntolainasta
• tallelokerovuokriin
• autolainasta
• OP Privaten yksilöllisen sijoitus• osamaksurahoituksesta
vakuutuksen kuluihin ja nostopro• opintolainasta
visioon
• korttiluotosta
• indeksilainojen merkintäpalkkioihin
• Lainanhoitomaksuihin ja lainan
• OP-sijoitusvakuutuksen ensimmäitoimitusmaksuun käytetään
seen, konttorissa tehtävän maksun
OP-bonuksia
liikekuluun
• OP-eTraderin maksuihin
Kiinteistönvälitys
• varainhoidon palkkioihin
• 250 euron alennus OP-KiinteistöLainopilliset palvelut
keskuksen välityspalkkiosta (ei vähimmäispalkkiosta)
• Lainopillisten palveluiden
• OP-Kiinteistökeskuksen palkkioiden
palkkioiden maksamiseen
maksamiseen käytetään OP-bonuksia
käytetään OP-bonuksia

Vakuutukset
• OP-bonuksia kodin, perheen ja
ajoneuvojen vakuutusmaksuista
• Vakuutusmaksuihin käytetään
OP-bonuksia
• Kun on vakuutuksia kolmesta eri
vakuutusryhmästä, saa:
• 7 % alennuksen koti- ja muista
omaisuusvakuutuksista, henkilövakuutuksista, jatkuvista matkavakuutuksista sekä ajoneuvojen
kaskovakuutuksista
• 8 % lisäalennuksen bonuksellisesta Super-, Kevyt- tai Isokaskoista
• 40 % korotuksen henkivakuutuksen
vakuutusmäärään
• Omistaja-asiakkaanamme saa vielä
3 % lisäalennuksen useimmista vakuutuksista ja 150 euron omavastuuedun
Omakotivakuutukseen
• Vähintään 70-vuotias omistajaasiakas saa alennuksia vakuutuksistaan
jo kahdella vakuutuksella,
esimerkiksi koti- ja autovakuutuksella
• 18–27-vuotias nuori saa 21 % alennuksen lähes kaikista kodin ja perheen
vakuutuksista
• alle 1-vuotiaan vauvan vanhemmille
maksuton henkivakuutusturva vuodeksi

Muita etuja
• Käytössä on omistaja-asiakkaan op.media. Se on verkkomedia, joka tarjoaa joka päivä uutta, hyödyllistä ja
viihdyttävää sisältöä rahaan, asumiseen, terveyteen sekä liikkumiseen ja turvallisuuteen liittyvistä teemoista.
Palveluun voi tutustua osoitteessa op.media
• Oman osuuspankin tarjoamia paikallisia etuja yhteistyökumppaneilta
Lisätietoja: uusi.op.fi/edut

Kyllä, haluan liittyä Valkeakosken Osuuspankin omistaja-asiakkaaksi!

Jäsenmaksun 200 euroa saa veloittaa
Osuuspankin käyttötililtäni
Osuuspankin muulta tililtäni, tilinumero:
___________________________________________________

Jäsenhakemuksen ja Osuuspankin säännöt voi lähettää minulle postitse.
Nimi: ___________________________________________________________________________
Osoite: __________________________________________________________________________
Puhelinnumero: ___________________________________________________________________
Päivämäärä ja paikkakunta: _________________________________________________________

Allekirjoitus: ______________________________________________________________________
Nimenselvennys: __________________________________________________________________

Täytä hakemus jo tänään ja toimita se Valkeakosken Osuuspankin konttoriin (Valtakatu 9-11,
Valkeakoski) tai postita hakemus osoitteella: Valkeakosken Osuuspankki, PL 14, 37601 Valkeakoski.
Lisätietoja Osuuspankin omistaja-asiakkuudesta saat sivuilta op.fi/valkeakoski.
Valkeakosken Osuuspankin omistaja-asiakkaaksi pääset maksamalla 200 euron osuusmaksun. Erillistä vuosimaksua ei ole. Mikäli
asiakas irtisanoo jäsenyyden, osuusmaksu palautetaan irtisanomisajan jälkeen kokonaisuudessaan. Irtisanomisen ja varojen
takaisinmaksun välillä on oltava yksi kokonainen kalenterivuosi. Omistaja-asiakkaalle kertyy OP-bonuksia talletuksista, lainoista,
sijoitusrahasto-osuuksista, sijoitusvakuutuksista ja Pohjolan vakuutusmaksuista. Lisätietoja konttoristamme tai verkosta: op.fi.

