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•  Helpota arkeasi OPn digitaalisilla palveluilla  
•  OPn digitaalisten palvelujen eroavaisuudet 
•  Henkilöasiakkaiden mobiilipalvelut 

•  OP-mobiili 
•  Miten saan OP-mobiilin käyttöön? 
•  Turvallinen asiointi 

•  Op.fi on uudistunut! 
•  Henkilökohtaista palvelua ja talouden 

neuvonantoa myös verkossa 
•  Maksamisen vaihtoehdot 
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!  Pankki- ja vakuutusasiat aina mukanasi – turvallisesti ja 
helposti! 

!  Saat kaikki OPn digitaaliset palvelut käyttöösi henkilökohtaisilla 
verkkopankkitunnuksillasi, jotka saat OPn konttorista.  

!  Verkkopalvelutunnukset ovat henkilöllisyystodistuksesi 
verkossa.  

!  Tunnuksien avulla hoidat asioitasi turvallisesti myös monien 
viranomaisten verkkopalveluissa ja maksat ostoksia 
verkkokaupoissa.  

!  Lue lisää OPn digitaalisista palveluista: uusi.op.fi/
verkkopalveluiden-kaytto  
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OP-mobiili 
Pankki- ja vakuutusasiat mukanasi 

joka paikassa 
•  Vilkaise tilisi saldo tai siirrä rahaa 

nopeasti omien tiliesi välillä ilman 
avainlukua. 

•  Skannaa laskut viivakoodilla, hyväksy 
Mobiiliavaimella ja säädä korttisi 

turvarajoja. 

•  Tarkista lainojesi tiedot, hae korvausta 
sattuneista vahingoista ja tee uusia 
sijoituksia missä vain, milloin vain.  

Uusi.op.fi 
Oma talous ja inspiroiva sisältö 

yhdessä osoitteessa 
•  Hoida kaikki pankki-, vakuutus- ja 
sijoitusasiasi tietokoneella, tabletilla tai 

puhelimella. 
•  Tapahtumavirran avulla hahmotat 

taloutesi yhdellä vilkaisulla ja haet 
tilitapahtumia.  

•  Saat henkilökohtaista palvelua 
asiantuntijoiltamme. Chattaa, jätä 

soittopyyntö tai kokeile 
verkkoneuvottelua.  
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OP-mobiili –sovelluksella 
•  Asiointiin et tarvitse avainlukulistaa kun otat käyttöösi 

Mobiiliavaimen. 
•  Katsot tilisi saldon ja kirjaudut halutessasi sisään 

pelkällä sormenjäljellä. 
•  Maksa laskut viivakoodilla (puhelimen kamera toimii 

koodin lukijana) 
•  Säädät korttisi turvarajoja. 
•  Tarkista lainojesi tiedot tai hae korvausta sattuneesta 

vahingosta. 
•  Merkitset rahastoja, teet osakekauppaa sekä seuraat 

sijoituksiesi tilannetta ilman avainlukua, missä ja 
milloin vain. 
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Käytetyimmät 
palvelut 
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Miten saan OP-mobiilin käyttöön? 

Lataa sovellukset veloituksetta 
sovelluskaupasta. 
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!  Säilytä tunnukset ja avainlukulista erikseen.  
!  Tunnukset ovat henkilökohtaiset – niitä ei saa 

luovuttaa kenellekään toiselle. 
!  Tietoturvan voi varmistaa, kun muistaa seuraavat 

asiat: 
!  Pidä puhelimen ohjelmisto ajan tasalla.  
!  Älä asenna verkosta ohjelmia, joiden alkuperää 

et tiedä. 
!  Kirjaudu ulos sovelluksesta, kun lopetat pankki- 

tai vakuutuspalveluiden käytön. 

!  OP-mobiili ja Pivo eivät tallenna pankkisalaisuuden 
alaista tietoa mobiililaitteeseen asioinnin aikanakaan. 
Tiedot siirtyvät OPn järjestelmiin vahvasti salattuina 
verkkoyhteydestä riippumatta. 
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Selkeä ja helppo käyttää 

”Raikas ja ilmava!” 
”Etusivulla on kaikki,  

mitä tarvitsen päivittäin:  
tilien tiedot, uusien 

maksujen tekeminen, 
erääntyvät laskut  

ja yhteydenottotavat.” 
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”Hakutoiminto on  
tervetullut ominaisuus.” 
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”Nyt säästämisen aloittaminen voisikin olla aika helppoa.” 
 ”Tapahtumat aikajanalla helppo katsoa kuukauden tulot/menot.” 
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Op.fi:ssä hoituu kaikki asiat helposti, 
ja yhteyden asiantuntijaan saa 

monella tapaa. Chat-palvelussa voi 
keskustella asiantuntijan kanssa, tai 
varata verkkoneuvottelun pidempien 

asioiden läpikäyntiin.	
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Suoramaksu 
!   Asiakas tekee suoramaksusopimuksen omassa pankkikonttorissaan tai OP 

0100 0500 puhelinpalvelussa. Koska suoramaksua ei ole tarkoitettu 
verkkopankkiasiakkaille, sitä ei voi avata op.fi:ssä. Suoramaksun 
poistaminen onnistuu myös op.fi:ssä.  

!  Laskuttaja lähettää paperi-ilmoituksen eräpäivänä veloitettavasta maksusta. 
Asiakas saa laskuttajalta paperi-ilmoituksen eräpäivänä veloitettavasta 
maksusta. 

!  Laskuttaja lähettää pankkiin laskusta sähköisen kopion, jonka perusteella 
maksu hoidetaan automaattisesti asiakkaan puolesta. 

!  Suoramaksuna maksettavan laskun summaa, eräpäivää tai tilinumeroa ei voi 
itse muuttaa. Mikäli laskutukseen halutaan muutoksia, niistä tulee sopia 
laskuttajan kanssa erikseen hyvissä ajoin.  

!  Asiakas näkee maksut tiliotteelta. 


