
Valitse pankki, joka palkitsee  
omistajansa OP-bonuksilla!
Omistaja-asiakkaanamme sinulla on mahdollisuus saada 
osasi pankin menestyksestä. OP-bonus on meidän tapamme 
jakaa tulostamme omistaja-asiakkaillemme. 

OP-bonuksia kertyy pankki- ja vakuutusasioinnistasi. 
Mitä enemmän asiointia, sitä enemmän saat OP-bonuksia. 
Bonusta kerryttävään asiointiin lasketaan mukaan käyttöti-
lit, talletukset, lainat ja monet sijoitukset – siis ihan tavalliset 
pankkiasiat – sekä OP:n vahinkovakuutukset.

Tarjolla henkilökohtaista ja mobiilia apua 
arjen talousasioihin
Talousasioiden kanssa ei kannata painia yksin. Asiantunti-
jamme ovat puhelinsoiton päässä! Lisäksi apunasi on monia 
arkea helpottavia mobiilisovelluksia, jotka kulkevat kätevästi 
mukana puhelimessasi. 

Muistathan, että tavoitat kaikki asiantuntijamme suorista 
puhelinnumeroista (ma–pe 9.30–16.30), jotka löydät osoit-
teesta www.op.fi/oulu/soitasuoraan.

Pohjola Sairaala hoitaa koko sydämellä
Riippumatta siitä, maksatko käyntisi itse vai haetko kor- 
vausta vakuutusyhtiöltäsi, olet tervetullut Pohjola Sairaa-
laan! Oulun Hiirosessa toimiva Pohjola Sairaala on laajat 
palvelut tarjoava erikoissairaala, joka palvelee mestarin ot-
tein sekä henkilö- että yritysasiakkaita. 

Voit tulla ilman ajanvarausta heti vahingon tapahduttua. 
Sairaalassa on OP Vakuutuksen korvauspalvelupiste, joka 

hoitaa korvauskäsittelyn puolestasi paikan päällä. Lisäksi 
Hoivamestarit ovat tukenasi hoitopolkusi varrella ja autta-
vat sinua myös muiden vakuutusyhtiöiden korvausasioissa. 
Pohjola Sairaalan toimintaperiaatteena on kokonaisvaltainen 
potilaasta huolehtiminen. 

Lue lisää osoitteessa www.pohjolasairaala.fi. 

Tarjoamme sinulle ja perheellesi
• Voit turvata luottosi työttömyyden ja työkyvyttö myyden 

sekä koron nousun varalta.
• Voit sopia lainojen lyhennysten siirrosta lomautuksen tai 

työtaistelun ajaksi. Muutoksista emme peri maksua.
• Alle 1-vuotiaan lapsen vanhemmille maksuton 20 000 

euron henkivakuutusturva vuodeksi.
• Liittyessäsi omistaja-asiakkaaksi saat pääsylipun Elokuva-

teatteri Stariin, Superpark Ouluun, HopLop Ouluun, Tiede-
keskus Tietomaahan, Oulun Teatteriin tai Oulun Kärppien 
runkosarjan peleihin kauden aikana. Tätä ei voi yhdistää 
muihin tarjouksiin. Voimassa 31.12.2019 saakka.

• OP Oulun paikalliset omistaja-asiakasedut löydät osoit-
teesta www.op.fi/oulu sekä OP-mobiilistasi. 

Tämä tarjous on voimassa 31.12.2019 saakka. 

Terveisin,

Oulun Osuuspankki on Oulun talousalueella toimiva täyden palvelun finanssi-
talo, joka tarjoaa ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuuden 
helposti saman katon alta. Se kuuluu suomalaiseen OP Ryhmään ja on yksi 
suurimmista osuuspankeista. Asiantuntijamme palvelevat pankki- ja vakuutus-
asiakkaitamme netissä, puhelimessa ja kasvotusten. Jäsentensä omistaman, 
voimakkaasti kehittyvän ja eteenpäin katsovan pankin tehtävänä on edistää 
asiakkaidensa taloudellista menestystä. Se kantaa myös vastuunsa omasta 
toimintaympäristöstään ja kehittää sen elinvoimaisuutta. Pankin menestys luo 
vakautta ja vaurautta, josta hyötyvät sekä asiakkaat että koko yhteisö. 

Katja Pirkola
myyntipäällikkö

puh. 010 2535 457
katja.pirkola@op.fi 

Lisätietoa, yhteystiedot sekä omistaja-asiakkaan  
paikalliset edut ja tapahtumat
www.op.fi/oulu 
Seuraathan meitä Facebookissa ja Instagramissa!

Tervetuloa 
Oulun seudun 
omaan pankkiin
Teemme yhdistyksesi kanssa yhteistyötä, 
mikä näkyy sinulle pankki- ja vakuutus-
palveluista saatavina lisäetuina. Muistathan, 
että olemme tässä lähellä – ja ihan sinua 
varten.


