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Ammattiyhdistyksen- ja osaston jäsenten edut 2011
Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin kanssa yhteistyösopimuksen tehneille osastoille
ja yhdistyksille sekä niiden jäsenille.
1.

Op-bonusasiakkaana ja Pohjolan etuasiakkaana saat parhaat keskittämisedut
käyttöösi.
Op-bonusasiakas olet, kun olet Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin
omistajajäsen (100 euroa kertasijoituksena) ja oma tai perheesi yhteinen
pankkiasiointi ylittää 5000 euroa. Pohjolan etuasiakas olet, kun sinulla on
vakuutuksia kolmesta eri tuoteryhmästä, esim. kotivakuutus, liikennevakuutus ja
autovakuutus.
Omistajajäsenen bonusjärjestelmä palkitsee pankkiasioiden keskittämisestä
Osuuspankkiin. Mitä enemmän Sinulla on esimerkiksi luottoja, talletuksia ja Opsijoitusrahasto -osuuksia, sitä enemmän saat bonuksia. Myös OP - Visa - ostot
kerryttävät bonuksia. Esimerkiksi 100.000 euron asiointi tuottaa 250 euroa
bonuksia vuodessa. Kertyneitä bonuksiasi voit käyttää useimpiin Osuuspankin
palvelumaksuihin ja Pohjolan vakuutusmaksuihin.
Ammattiyhdistyksen ja - osaston jäsen, joka liittyy omistajajäseneksi
Hämeenlinnan Seudun Osuuspankkiin, saa käyttöönsä bonuksia 33 euron arvosta
(vuoden päivittäispalvelupaketin palvelumaksujen määrä).

2.

Bonusasiakkaana saat päivittäisen asioinnin palvelut 2,75 euron kuukausihintaan,
minkä voit maksaa bonuksillasi, kun sinulla on käyttelytili, johon tulee
toistuvaissuoritus ja käytössäsi verkkopalvelu, verkkotiliote ja OP- Visa.

3.

Asuntolaina
Paikallisena, johtavana asuntorahoittajana tarjoamme ammattiyhdistyksen ja osaston jäsenelle kilpailukykyisen, henkilökohtaisen rahoitustarjouksen nopeasti
ja asiantuntevasti.

4.

Työttömyysturva
Säännöllisen palkkatulon keskeytyessä työttömyyden tai lomautuksen johdosta
ammattiyhdistyksen ja - osaston jäsen voi sopia pankin kanssa uusista
maksujärjestelyistä, jotka helpottavat luottojen hoitoa.

5.

Palkankeskeytymisluotto
Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki myöntää ammattiyhdistyksen ja - osaston
jäsenelle palkankeskeytymisluottoa, jos hänen säännöllinen palkkatulonsa
järjestön hyväksymän työtaistelun, työsulun tai lomautuksen johdosta keskeytyy.


Palkankeskeytymisluottoa saavat kaikki luottokelpoiset ammattiyhdistyksen ja
- osaston jäsenet asiakassuhteesta riippumatta. Edellytyksenä on
lakkotoimikunnan todistus työtaistelusta. Mikäli ammattiyhdistyksen – ja
osaston jäsen ei voi tulla osuuspankin kokonaisasiakkaaksi, hänelle avataan
osuuspankissa tili ja palkankeskeytymisluoton lyhennykset peritään
siltä kuukausittain.



Luoton määrä on enintään kuukauden nettopalkka kultakin
työtaistelukuukaudelta. Työtaistelutilanteessa luottoa nostetaan kuukausittain.

6.



Luoton takaisinmaksuaika sovitaan asiakaskohtaisesti, ollen kuitenkin yleensä
enintään kolme vuotta.



Luotolle edellytetään normaalit pankkikäytännön mukaiset vakuudet.



Luoton korko on sidottu OP-prime - korkoon. Luoton korko on osuuspankin
asiakkaalle tai kokonaisasiakkaaksi siirtyvälle OP-prime + 1,40 % ja muille OPprime + 2,00 %. (OP- Prime on 05.01.2011 1,55 %). Noston yhteydessä
Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin jäseneltä ei peritä pankin palkkioita,
muilta asiakkailta peritään palveluhinnaston mukaiset maksut.

Sapattivapaaluotto / vuorotteluvapaaluotto
Luoton määrä kuukautta kohti on puolet kuukauden nettopalkasta pyöristettynä
ylöspäin lähimpään tasaan sataan euroon ja enimmäismäärä on 8 500 euroa.
Luoton lyhennysten ja kertyneen koron maksaminen voidaan sopia alkavaksi
vapaan päättymisen jälkeen. Takaisinmaksuaika on enintään viisi vuotta. Luotolle
edellytetään normaalit pankkikäytännön mukaiset vakuudet. Luoton korko on
viitekorko (OP-prime tai 3 kk:n euribor) lisättynä1,40 % -yksikön marginaalilla.
Luotosta peritään palveluhinnaston mukaiset maksut.

7.

Rahastosäästäminen
Ensimmäisen vuoden aikana jatkuvista osake - ja yhdistelmärahastoista ei peritä
merkintäpalkkioita.

8.

Etelä-Hämeen Kiinteistökeskus Oy, LKV
Saat maksuttoman suullisen hinta-arvion asunnostasi ja tuoreinta tietoa
paikallisesta markkinatilanteesta sekä lisäksi ammattiyhdistyksen ja -osaston
jäsenenä olet oikeutettu 250 euron alennukseen myynti toimeksiannon
välityspalkkiosta. Välityspalkkion maksuun voi myös käyttää OP - bonuksia.

Ammattiyhdistyksen ja – osaston yhteistyöedut
Yhteistyösopimuksessa sovitaan yksityiskohtaisesti liiketoimintayhteydestä, yhteistoiminnan
muodoista, yhteydenpidosta sekä sopimuksen voimassaolosta.
Kokoustilamme Hämeenlinnan Seudun Osuuspankissa ovat kerran kalenterivuodessa
ammattiyhdistyksenne ja - osastonne käytössä tarkemmin sovittavana
ajankohtana. Kokoushuoneen käytöstä voi sopia johdon assistentin Eija Tähtilaakson kanssa,
puhelin (03) 6149 316. Tarjoamme kokouksen yhteydessä kokouskahvit.
Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki tarjoaa ammattiyhdistyksenne ja - osastonne käyttöön
asiantuntijaesityksiä erikseen sovittavalla tavalla.
Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki järjestää joka toinen vuosi palkansaajatapahtuman,
johon kutsutaan ammattiyhdistyksen ja - osaston jäsenet.
Ammattiyhdistyksen ja - osaston asiointi Hämeenlinnan Seudun Osuuspankissa


Op-maksuliiketili
o

korko sovitaan tapauskohtaisesti

o

tilille voidaan sopia riittävä luottomahdollisuus



Palvelumaksut
o



voimassa olevan yritysten hinnaston mukaan

Erikseen neuvoteltava
o

muut sijoitukset, esimerkiksi sijoitusrahasto-osuuksien merkintä erikoisehdoin
sijoitusmäärästä riippuen

o

luotot

Yhteydenpito
Yhteyshenkilö Hämeenlinnan Seudun Osuuspankissa on Sirpa Murto ja varahenkilö on Taina
Portaanpää. Kun tilin käyttöoikeudet tai yhdistyksen ja - osaston yhteyshenkilöt muuttuvat,
tilikonttoriin toimitetaan säännöt ja yhdistysrekisteriotteen sekä kokouksen pöytäkirjanotteen.
Sopimuksen luottamuksellisuus
Sopijapuolet pitävät tämän sopimuksen yksityiskohdat luottamuksellisina ja tiedottavat niistä
vain oman organisaationsa piirissä.
Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja irtisanominen
Tämä sopimus liitteineen on allekirjoituksesta alkaen voimassa toistaiseksi. Sopimuksen
sisältöä voidaan sopimuspuolen aloitteesta muuttaa yhteisesti sopien. Kumpikin sopijapuoli voi
toista osapuolta kuultuaan kirjallisesti irtisanoa sopimuksen lakkaamaan yhden (1) kuukauden
kuluttua irtisanomisesta.
Tätä sopimusta liitteineen on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin
sopijaosapuolelle.
Hämeenlinnassa 16.2.2011
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