Perusmaksutilipaketti
sujuvaan arkeen
Perusmaksutilipaketti tarjoaa lakisääteisen kokonaisuuden arjen rahaasioiden hoitoon. Pakettiin sisältyy
• perusmaksutili - käyttötilissä lain määräämät irtisanomisehdot
• OP-Visa Electron - maksukortti
• Osuuspankin verkkopankkisopimus ja tunnukset

Perusmaksutili käyttötilinä
• Perusmaksutili rajaa asiakkaan palvelut Perusmaksutilipakettiin.
• Perusmaksutilin korko on 0,000 %.
• Irtisanominen on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.

Ostosten maksaminen kortilla
• OP-Visa Electron -kortilla maksut sujuvat turvallisesti.
• Lähimaksua voidaan käyttää pienten ostosten maksamiseen ja kun summa ylittää 25€, käytetään
kortin tunnuslukua.

Helppo tapa hoitaa pankkiasioita
• Sähköisillä palveluilla maksaminen ja tilitapahtumien seuranta hoituvat näppärästi: verkkopankissa
voi maksaa laskuja ja hyväksyä e-laskuja.
• Laskujen maksaminen helpottuu, kun säännölliset laskut tilataan e-laskuina.

Käteisen nostaminen
• Käteistä voi nostaa kaupan kassalta tai automaatilta.
• Maksutonta Osta ja nosta -palvelua tarjoavat K-kaupat, Tokmanni ja Neste.
• Ostosten yhteydessä kortilla voi nostaa jopa 200€. R-kioskeista voi kortilla nostaa 5-50€.

Käteisen tallentaminen automaatilla
• Käteisen tallentaminen on turvallista TalletusOtto- ja OttoPlus- automaateilla.
• Talletus on heti käytettävissä korttiin liitetyllä tilillä.
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Perusmaksutili
Perusmaksutili on käyttötili sinulle, jos asut laillisesti ETA-valtiossa ja haluat lakisääteisen tilin
arjen raha -asioiden hoitamiseen.
Mikä perusmaksutili on?
Perusmaksutilille voit ohjata palkat, eläkkeet, lapsilisät ja muut suoritukset, sekä sieltä voit maksaa
laskut ja muut maksut.
Perusmaksutilissä on erityiset irtisanomisehdot, joten pankki voi irtisanoa tilisi päättymään
kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta vain, mikäli tilillä ei ole ollut tapahtumia 24
peräkkäisen kuukauden aikana tai et asu enää laillisesti ETA-valtiossa. Pankilla on myös oikeus
purkaa tilisopimuksesi päättymään heti, mikäli tiliä on käytetty laittomaan tarkoitukseen, annettu
virheellisiä tietoja tai jätetty antamatta tietoja, jotka olisivat johtaneet perusmaksutilihakemuksen
hylkäämiseen.
Miten perusmaksutili toimii?
Lakisääteisen perusmaksutilin avaaminen sinulle rajaa palvelusi perusmaksutilipakettiin.
Perusmaksutilin lisäksi saat vain OP -Visa Electron -maksukortin sekä verkkotunnukset
päivittäisasiointiin rajattuun verkkopalveluun.
Perusmaksutili on vakioehtoinen käyttötili, jonka käyttötarkoitus on perusmaksutili. Talletuskorko
on 0,000 %.
Talletuspääoma ei kerrytä OP-bonuksia.
Lisätietoja saat
Varaa aika omaan konttoriisi soittamalla OP 0100 0500 puhelinpalveluun
(ma-pe 8-22, la 10-16, pvm/mpm).
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OP-Visa Electron
OP -Visa Electron -kortilla tilisi on koko ajan ajan tasalla. Voit tehdä sillä ostoksia kotimaassa,
ulkomailla ja verkossa.
Mikä Visa Electron -kortti on?
OP-Visa Electron on kortti sinulle, joka tarvitset perusmaksukorttia. Kortti liitetään kortinhaltijan
omaan tiliin.
ʷʷ Kansainvälinen pankkikortti, joka ei sisällä luotto-ominaisuutta.
ʷʷ Tilin saldo tarkistetaan ajantasaisesti ostosten ja rahan nostamisen yhteydessä. Ostokset
ja nostot veloitetaan tililtä saman tien.
ʷʷ Lähimaksuominaisuudella maksat pieniä, enintään 25 euron ostoksia ilman tunnusluvun
näppäilyä.
ʷʷ OP-Visa Electronilta voit maksaa verkossa.
Miten perusmaksutili toimii?
Voit nostaa käteistä kaupan kassalta
Käteisnostosta tehdään katevarmennus eli rahan nostaminen toimii samalla periaatteella kuin
automaateiltakin. Tiliotteellasi näkyy eriteltynä sekä ostos että käteisnosto
ʷʷ Voit nostaa korttiostoksen yhteydessä kortillasi käteistä enimmillään 200 euroa.
ʷʷ OP-Visa Electron -nostosta ei peritä kuluja.
Aseta kortillesi turvarajat
Kortin katoamisen tai väärinkäytöksen varalta OP-Visa Electron -kortille on hyvä asettaa
turvarajat. Huomaathan, että kortin turvarajan lisäksi myös tilillä voi olla käyttöraja, joka
rajoittaa korttimaksuja.
ʷʷ Vuorokausikohtaiset turvarajat voit asettaa käteisnostoille, varmennettaville korttiostoille
ja verkkomaksamiselle sekä muille etäostoille.
ʷʷ Uudet rajat tulevat voimaan heti.
ʷʷ Suosittelemme sinua muuttamaan turvarajoja aina tarpeesi mukaan.
Missä voit muuttaa turvarajaa
Turvarajat voi asettaa ja muuttaa helposti numerossa OP 0100 0500 tai OPn konttorissa.
Lisätietoja saat
Varaa aika omaan konttoriisi soittamalla OP 0100 0500 puhelinpalveluun
(ma-pe 8-22, la 10-16, pvm/mpm).
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Osuuspankin
verkkopankkisopimus
Verkkopankkisopimuksella saat käyttöösi OPn digitaaliset palvelut, joiden avulla voit hoitaa
helposti päivittäisiä raha-asioitasi. Voit mm. maksaa laskuja tai seurata tilisi tapahtumia.
Mikä Verkkopankkisopimus on?
Verkkopankkisopimuksella sovitaan digitaalisten palveluiden käytöstä ja saat käyttöösi tunnukset,
joilla voit käyttää OPn palveluita. Tunnukset ovat henkilökohtaiset maksu- ja tunnistusvälineesi.
Verkkopankkisopimus on osa lakisääteistä Perusmaksutilipakettia.
Mitä verkkopankkisopimus sisältää?
Verkkopalvelussa (pda.op.fi) voit mm. maksaa ja hyväksyä laskuja ja katsoa tilitapahtumia. Voit
myös maksaa verkko-ostoksia Osuuspankin verkkomaksupainikkeella, saada henkilökohtaista
palvelua OP 0100 0500 puhelinpalvelusta sekä seurata omaa talouttasi Pivo mobiililompakon
avulla.
Verkkopankkisopimusta solmiessasi sinulle myönnetään käyttöön joko Verkkopalvelutunnukset tai
0P palvelutunnukset.
Verkkopalvelutunnukset ovat vahvat sähköiset tunnistusvälineet joiden avulla voit tunnistautua
Osuuspankin Tupas-tunnistuspalvelun kautta mm. viranomaisen palveluihin.
Verkkopalvelutunnusten hakemiseen ja luovuttamiseen sovelletaan vahvaa sähköistä
tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain säännöksiä asiakkaan ensitunnistamisesta
ja verkkopalvelutunnusten luovuttamisesta.
OP palvelutunnuksilla pääset käyttämään pankin omia palveluita. Tunnukset voit saada käyttöösi
ilman suomalaista henkilötunnusta.
Lisätietoja saat
Varaa aika omaan konttoriisi soittamalla OP 0100 0500 puhelinpalveluun
(ma-pe 8-22, la-10-16, pvm/mpm).

