TERVETULOA OSUUSPANKKIIN
OP on ollut Valkeakoskella 90 vuotta. Hyvä asiakaspalvelu on
aina ollut tärkeä osa osuuspankkilaisuutta, näin myös
tulevaisuudessa. OP on koskilaisten omistama pankki ja olemme
aidosti kiinnostuneet kotikaupungin kehityksestä.
Meidän mielestä 21.000 asukkaan kaupungissa tulee olla
konttorin palvelut nyt ja tulevaisuudessa. Palvelujen siirtäminen
Tampereelle tai Lempäälään ei lisää paikallista hyvinvointia.
Viimeisen kahden vuoden aikana 1700 koskilaista on
siirtynyt pankkimme asiakkaaksi ja asiakasmäärä lähentelee
15.000. Meillä on kynnys matalalla ja katto korkealla.
Tervetuloa Osuuspankkiin!
Juha Luomala
toimitusjohtaja

Riikka Engström
pankinjohtaja

Kassapalvelut ovat avoinna maanantaista
perjantaihin klo 10 – 12.00. Olet tervetullut
myös klo 12 jälkeen, jolloin palvelemme
I kerroksessa tilinavausten, pankkikorttien ja
erilaisten neuvontatehtävien merkeissä.
Päivittäispalvelut: Erika Lähteenkorva,
Kati Huhtala, Kati Heilimä

Tervetuloa keskustelemaan sijoitusvaihtoehdoista II kerrokseen!
Sijoituspalvelut: Maija Lyytinen-Järvi,
Merja Mattila Merja Virtanen

Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen
kannattaa! Tiesitkö, että omistaja-asiakas
voi käyttää bonuksia vakuutusmaksujen
maksuun!
Vakuutuspalvelut: Anna Hellsten,
Lea Jaakkila (p. 040 706 1703)

Myös pankkilakimiehen palvelut (testamentti, perukirja, juridinen neuvonta) on tarjolla
omassa pankissasi! Tule juttusille.
Pankkilakimies: Outi Kronlund

Me hoidamme kotitalouksien ja yritysten
rahoitustarpeet. Oli sitten kyse asuntolainasta, autolainasta tai yrityksen rahoitustarpeista – nähdään II kerroksessa!
Rahoituspalvelut: Hanna Lähdesmäki,
Heli Koskela, Leena Niittyaro, Eija Haaja,
Marja Mäkelä

OP-Kiinteistökeskus on toiminut paikkakunnalla yli 50 vuotta. Luotettavuus, osaaminen ja into tehdä kauppaa – niistä meidät
tunnetaan. Meiltä löytyy paikkakunnan laajin
tarjonta erilaisia koteja. Jos uusi asunto
kiinnostaa – niitä myy Koskissa ainoastaan
OP-Kiinteistökeskus!
Kiinteistönvälitys: Juha Väistö, Jaana
Tuimala ja Veli Helpiö (p. 010 256 8505)

Jos arvostat paikallisuutta, pankin läheisyyttä, osaamista ja asiantuntemusta sekä
nykyaikaisia pankkipalveluita – tule Osuuspankkiin.
Pankin vaihtaminen on helppoa – riittää kun allekirjoitat valtakirjan – me hoidamme kaikki loput.
Ota yhteyttä: etunimi.sukunimi@op.ﬁ, puhelimitse 010 256 8501 tai tule käymään konttorissa.
Voit myös varata ajan op.ﬁ-sivun kautta.

Puhelujen hinnat 010-numeroihin: lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puhelu + 0,167 e/ min. (alv 24 %),
matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puhelu + 0,167 e/ min. (alv 24 %).
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