Kaupallinen yhteistyö

Piikkiön Osuuspankki on yrittäjän
kokoinen nopean palvelun pankki
Piikkiön Osuuspankin tärkeimpiä valtteja ovat helppo ja nopea asiointi, hyvä
tavoitettavuus sekä erinomainen asiakaspalvelu.
– Haluamme olla yrityksen arjen
luotettava kumppani kaikissa tilanteissa. Piikkiön Osuuspankissa palvelulla
on kasvot, sanoo Piikkiön Osuuspankin
Kaarinan konttorin tiimivastaava Annamaija Laaksonen.
Piikkiön Osuuspankki on POP Pankki -ryhmän jäsenenä toimiva itsenäinen
osuuspankki, joka on perustettu vuonna 1926. Pankki on jäsentensä omistama, täysin suomalainen ja vakavarainen POP Pankki. Piikkiön Osuuspankilla on konttorit Piikkiön keskustassa ja
Kaarinan keskustassa.
Piikkiön Osuuspankissa uskotaan
henkilökohtaiseen
asiakaspalveluun.
Jokaisella asiakkaalla on henkilökohtainen pankkineuvoja, ja suora numero, josta tämän tavoittaa tarvittaessa.
Omaan yhteyshenkilöön voi siis olla yhteydessä nopeasti ja helposti.
Kaikki päätökset tehdään omissa konttoreissa Piikkiössä ja Kaarinassa, joten päätöksenteko on joustavaa
ja nopeaa.

– Tervetuloa asioimaan paikan päällä tai sähköisesti, sanovat Maarit Rask ja Annamaija Laaksonen Piikkiön Osuuspankin Kaarinan konttorista.
Maksuton EIR-takaus tukee investointeja

Palveluita, jotka
hyödyttävät asiakkaita

– Pankkimme on yrittäjälle arjen luotettava kumppani, sanovat Piikkiön Osuuspankin Piikkiön konttorin Terhi Iso-Ilomäki ja Pekka Helminen.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme
palveluita, jotka ovat juuri heille tarpeellisia, sanoo Piikkiön Osuuspankin Piikkiön konttorin tiimivastaava Pekka Helminen.
– Moni yritys miettii parhaillaan
investointeja, ja silloin kannattaa tutustua POP Pankeissa tarjolla olevaan EIR-takaukseen. EIR-takaus
helpottaa yrityksiä toteuttamaan in-

vestointisuunnitelmiaan, sillä se vähentää vakuuksien tarvetta ja varmistaa lainalle alhaisemman koron, sanoo Helminen.
Piikkiön Osuuspankilla on kattavat
pankkipalvelut yrityksille. Saman katon alta löytyy ratkaisut erilaisiin tarpeisiin aina peruspankkipalveluista rahoituksen ja sijoittamisen palveluihin sekä
maksuliikenteeseen.

Piikkiön Osuuspankin asiakkaana
pankkiasioita pystyy hoitamaan halutessaan helposti POP Verkkohetkessä, ja
verkkoneuvottelut ovatkin nousseet viimeisen vuoden aikana varsin suosituksi.
Tarvittaessa sekä Piikkiön että Kaarinan
konttoreissa voi asioida myös henkilökohtaisesti paikan päällä. Aikavarauksen voi tehdä helposti kotisivujen kautta.

n Maksuton EIR-takaus sopii
investointien sekä käyttöpääoman
rahoitukseen. Sitä voivat hakea
suomalaiset pk-yritykset.
n EIR-takaus kattaa 50 % lainan
määrästä ja vähentää muiden
vakuuksien tarvetta

n EIR-taatun lainan hinnoittelu on
matalampi kuin ilman EIR-takausta
n EIR-takauksen hakeminen onnistuu
lainaneuvottelun yhteydessä ja asioit
vain oman pankkisi kanssa
n EIR-takauksen voi yhdistää myös
muihin takauksiin
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