Dina förmåner som ägarkund
Förmåner

Ägarkund

Kund

OP-bonus
Dagliga banktjänster -45 %
De flesta försäkringar -10 %
(beviljas av OP Försäkring Ab)

Dagliga banktjänster gratis för
under 26-åringar
21 % rabatt på flera försäkringar för
8-27-åringar

Köp och sälj fonder utan kostnader
Ränta på brukskonton fr.o.m. 1.4.2018
Det nya produktskyddet för OP-Visa
samt OP-Mastercard fr.o.m. 1.1.2018
Möjlighet att delta i den egna
bankens verksamhet

Har du upptäckt
alla förmåner
som ägarkund?
I augusti 2017 registrerades den 7000:e
ägarkunden! Antalet tickar stadigt uppåt.
Aldrig förr har vi varit så många som äger
en del av sin bank, samlar OP-bonus, tar del
av alla förmåner och samverkar för vårt och
andras bästa. Ja, du känner väl till alla de
egenskaper och fördelar du får som ägarkund
hos Andelsbanken för Åland? Det lönar sig att
vara ansluten.

De många förmånerna varierar i form och karaktär, men
oavsett var i livet du är finns det en passlig förmån för alla
ägarkunder. OP-bonusen är en förmån, och det är faktiskt
möjligt att samla bonus för hundratals euro per år.
OP-bonus samlas på basis av dina helt vanliga ärenden.
Olika ärenden ger rätt till bonus och gemensamt är att det
är sådana som de flesta har eller har behov av. Bonus
samlande ärenden är lån, besparingar och placeringar, pengar
på konton, inköp som betalas med OP-Visas kreditfunktion,
samt försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon. I
nättjänsten (op.fi) och OP-mobilen syns hur mycket OP-bonus
du har tillgängligt och till vad den har använts.
Den samlade OP-bonusen används för att betala tjänster
hos oss, t.ex. kort, nättjänst och valutaväxling, liksom olika
avgifter för lån och sparande. Dessutom används den till
försäkringspremier hos OP Försäkring och arvoden för våra
juridiska tjänster. Avgifterna betalas helt eller delvis, beroende
på hur mycket OP-bonus som är disponibelt. Betalningarna
sköts automatiskt och så smidigt att du knappast märker det,
utan kan koncentrera dig på annat.

Bonus för alla i familjen
Om man är fler i ett hushåll lönar det sig att ansluta hela
familjen som ägarkunder, då alla samlar OP-bonus för sina
bank- och försäkringsärenden. Hela familjen kan också ta
nytta av varandras OP-bonus genom att bilda en familjehelhet. Även minderåriga ägarkunder samlar OP-bonus och
kan vara medlem i helheten. En person i familjehelheten ska
utses till ägare. Det är nämligen på ägarens bonuskonto som
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Ägarkunder

Personalen firade 7000 ägarkunder.

hela familjens OP-bonus samlas, men den används för alla
familjemedlemmars ärenden.
Ett exempel belyser familjehelhetens fördelar. Person A
har inte mycket avgifter och samlar därför outnyttjad bonus
på hög, medan person B inte samlar bonus som räcker till
alla sina ärenden. Avgifter dras därför delvis från person B:s
brukskonto. Deras rådgivare rekommenderar dem att gå ihop
till en familjehelhet för att lösa problemet. De tycker att det är
en bra idé och kommer gemensamt överens om att person
A blir ägare till bonuskontot. De börjar nu samla gemensam
OP-bonus för deras skilda ärenden. Efter att alla ärenden
för person A har betalats med bonusen, räcker återstående
bonus till att betala ärenden också för person B. Inga avgifter
dras numera från brukskontot.

tre olika produktgrupper från OP Försäkring får 10 % rabatt
på de flesta försäkringar. Dessutom höjer vi ägarkundens liv
försäkringsbelopp med 40 %, och ägarkunder med barn under
1 år erbjuds avgiftsfritt livförsäkringsskydd på 20.000 € i ett
års tid. Våra försäkringsrådgivare kan berätta om fler för
måner och försäkringsrabatter för dig.
En nyhet för våra ägarkunder är det nya produktskyddet för
OP-Visa samt OP-Mastercard som trädde i kraft 1.1.2018.
Utöver alla credit-inköp som du gör med kortet gäller
produktskyddet nu också för alla debit-inköp. Försäkringen
gäller i 180 dagar efter inköp eller att du fått produkten i din
hand, och gäller också om du handlar i utlandet eller på nätet.
Försäkringen beviljas av OP Försäkring Ab och har uppdaterats automatiskt för ditt kort.

Berikande och aktuella

Rätt att påverka

Som ägarkund betalas dina ärenden helt eller delvis med
OP-bonus, men du får också rabatt. På paketet för dagliga
tjänster, brukskonto, OP-nättjänst och OP-Visa ingår 45 %
rabatt, då ska minst 500 euro per kvartal betalas in till kontot
och nätkontoutdrag användas. Förutom rabatter finns det
också andra förmåner på dagliga tjänster, och de uppdateras
och utökas hela tiden. Visste du till exempel att vi uppmuntrar
till kontinuerligt sparande genom att inte ta ut någon avgift för
att köpa, sälja och byta de allra flesta fonder för ägarkunder?
Eller att endast ägarkunder erhåller ränta på brukskonton
fr.o.m. 1.4.2018?
”Allt under samma tak” gör att det också finns rabatter att
räkna hemåt på försäkringar. Ägarkunder med försäkringar ur

Alla ägarkunder äger en lika stor och viktig del av vår bank,
och har därför lika mycket rätt och chans att påverka vår
verksamhet. Det kan man göra via andelsstämman. Varje
vår bjuds ägarkunderna in till det stora mötet. Föregående
års bokslut gås igenom, och till exempel eventuella förändringar och nyheter diskuteras. Alla ägarkunder på plats kan
delta i omröstningar och säga sin åsikt. Det är en berikande
sammankomst mellan ledningen och ägarna, nya som gamla
ägarkunder. Kallelsen publiceras i våra lokaltidningar.
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