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Mainio tuottotavoite vain omistaja-asiakkaalle

Mikä Tuotto-osuus on?
Tuotto-osuus on osuuskuntalain mukainen oman pääoman ehtoinen sijoitus omaan osuuspankkiisi. Omistaja-asiakkaiden Tuotto-osuus-merkinnät vahvistavat osuuspankin vakavaraisuutta, joten Tuotto-osuudelle pyritään maksamaan vuosittain kilpailukykyinen korko.
Tuotto-osuus ei ole talletus, joten sillä ei ole talletussuojaa.
Kun osuuspankkisi on ilmoittanut Tuotto-osuusannin alkamisesta, on sinulla omistaja-asiakkaana mahdollisuus merkitä Tuotto-osuuksia ja hyötyä oman osuuspankkisi
menestyksestä.
Tuotto-osuuteen sijoittaessasi kannattaa varautua vähintään kolmen vuoden sijoitusaikaan. Vähimmäissijoitus on 100 euroa ja enimmäismäärä on osuuspankkikohtainen.

Osuuspankki on suomalainen pankki,
jonka omistavat sen asiakkaat.

Tuotto-osuus on sijoitus omaan osuuspankkiisi.
Sijoituksesi vahvistaa osuuspankkisi
vakavaraisuutta.

Tuotto-osuus on mainio vaihtoehto,
jos etsit pitkäaikaista sijoitusta.

Tuotto-osuuteen sijoittamalla nautit oman
pankkisi menestyksestä. Sijoituksellesi
tavoitellaan vuosittain kilpailukykyistä korkoa.
Perustehtävämme on luoda vahvan vakavaraisuutemme ja
tehokkuutemme avulla kestävää taloudellista menestystä,
turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja
toimintaympäristöllemme.

Miten hyödyn Tuotto-osuudesta?
Tuotto-osuus on sijoitus oman osuuspankkisi pääomaan. Mitä enemmän Tuotto-osuuksia
merkitään, sitä vakavaraisempi on osuuspankkisi. Menestyvä ja vakavarainen osuuspankki on vahva paikallinen toimija, joka tarjoaa sinulle monenlaisia etuja ja voi maksaa
Tuotto-osuudellesi reilun koron.
Vuodelle 2021 tavoitellaan 3,25 prosentin korkoa, mikä on markkinakorkoihin nähden varsin
kilpailukykyinen tuotto. Tuottotavoite voi muuttua vuosittain ja koron lopullinen määrä
vahvistetaan vuosittain jälkikäteen. Edellisen vuoden korko pyritään maksamaan seuraavan vuoden kesäkuussa maksuedellytysten täyttyessä.
Tuotto-osuutta verotetaan kevyemmin kuin useimpia muita sijoituksia. Tuotto-osuudelle
maksettava korko on henkilöverotuksessa pääomatuloa. Tuotto-osuuksille maksettavasta
korosta 75 prosenttia on verovapaata pääomatuloa ja 25 prosenttia veronalaista tuloa
5 000 euroon saakka. Tämän rajan ylittävältä osalta korosta 85 prosenttia on veronalaista
pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Eri osuuskunnista saadut korot ja niihin
rinnastettavat tuotot lasketaan yhteen 5000 euron rajan täyttymistä tarkasteltaessa.
Pankki toimittaa Tuotto-osuuden korosta 7,5 prosentin ennakonpidätyksen 5000 euroon
saakka ja 5000 euroa ylittävältä osalta 25,5 prosenttia. Ennakonpidätystä ei toimiteta
20 euron tai sitä pienemmästä korosta. Huomaa, että verotus voi muuttua.
Sijoittamalla Tuotto-osuuteen olet osa oman osuuspankkisi menestystä.

Osuuspankin omistaja-asiakkaana vaikutat ja hyödyt
Voit vaikuttaa
osuuspankkisi
päätöksentekoon
edustajiston
ja hallituksen
kautta.

Sinulle kertyy
asioinnistasi OPbonuksia ja niitä
käytetään pankin
palvelumaksuihin sekä
vakuutuslaskuihin.

Nautit oman
pankkisi
menestyksestä
Tuotto-osuudelle
maksettavana
korkona.

Omistajaasiakkaana hyödyt
OP-bonuksista,
omistaja-asiakkaan
eduista ja
alennuksista.

Sinulla on
mahdollisuus
merkitä
osuuspankkisi
Tuotto-osuuksia.

Tuotto-osuus on
sijoitus pankkiisi
ja paikallisen
yritystoiminnan
elinvoimaisuuteen.

Mitä Tuotto-osuuksiin sijoittavan kannattaa
huomioida?
Tuotto-osuudelle pyritään maksamaan tuottotavoitteen mukainen korko, mutta korkoa ei
voi taata. Koron maksaminen ja sen määrä riippuvat aina pankin toiminnan tuloksellisuudesta. Korosta päätetään vuosittain jälkikäteen edustajiston tai osuuskunnan kokouksessa.
Tuotto-osuuden korko maksetaan pankin osuuskuntalain mukaisesta voitonjakokelpoisesta ylijäämästä, mitä ei välttämättä joka vuosi synny. On myös mahdollista, että osuuspankille jää jakokelpoista ylijäämää enemmän kuin Tuotto-osuuksille maksetaan korkoa.
Tuotto-osuudet eivät kerrytä OP-bonusta.
Tuotto-osuudesta voi luopua irtisanomalla osuuden. Tuotto-osuuksien takaisinmaksuaika on
12 kuukautta Tuotto-osuuksien irtisanomisvuoden päättymisestä. Tuotto-osuudella ei ole
pääomaturvaa ja sen takaisinmaksamiseen sisältyy ehtoja. Sijoitetun pääoman voi menettää, tuotto-osuuksien pääoma voidaa käyttää pankin tai OP Ryhmän keskusyhteisön ja sen
jäsenpankkien tappioiden kattamiseen ja pankilla on sääntöihin perustuva oikeus kieltäytyä osuuksien palauttamisesta. Jos Tuotto-osuuksia ei voida palauttaa kokonaisuudessaan,
osuuspankilla on sääntöjen mukaan mahdollisuus jälkipalautukseen vielä viiden seuraavan
tilikauden ajan, jonka jälkeen oikeus jälkipalautukseen päättyy.
Tuotto-osuutta ei voi vapaasti luovuttaa eteenpäin, sillä se on siirrettävissä vain toiselle
osuuspankin omistaja-asiakkaalle. Tuotto-osuuksilla ei myöskään ole jälkimarkkinoita.

Toimi heti
• Kun olet omistaja-asiakas, sinulla on mahdollisuus merkitä Tuotto-osuuksia
Tuotto-osuusannin voimassaolon ajan. Annin määrä on rajattu ja se voidaan
keskeyttää tarvittaessa.
• Liity omistaja-asiakkaaksi ja tee merkintä oman osuuspankkisi konttorissa, op.fi
-sivuilla tai soita OP 0100 0500 puhelinpalveluun (ma-pe 8-19, pvm/mpm).

Lisätietoja
• Osuuspankkisi konttorissa tai pankkikohtaisilla op.fi-sivuilla voit tutustua Tuotto-osuuden
liitemateriaaliin; Tuotto-osuuden esittelyasiakirjaan, Tuotto-osuusannin ehtoihin, osuuspankkisi sääntöihin, taloudellisiin tunnuslukuihin sekä OP Ryhmää koskevaan esitteeseen.
• Lisätietoja myös op.fi/tuotto-osuus

