
9ASUMINEN, RAHOITUS JA SIJOITTAMINEN

Nooa Säästöpankki avasi tammi-
kuussa Leppävaaraan Sellon
Kauppakeskukseen uuden, palve-
luvalikoimaltaan entistä moni-
puolisemman konttorin. Sellon
konttori toimii yhteisissä tiloissa
Pohjolan ja Habitan kanssa.

Saman oven takaa asiakkaat
saavat kattavat pankkipalvelut,
säästämiseen ja sijoittamiseen liit-
tyvät palvelut, vakuutuspalvelut
sekä nyt myös monipuoliset kiin-
teistönvälittäjän palvelut. Yhteis-
työ tuo asiakkaille merkittäviä ra-
hanarvoisia etuja.

Nooan pankkitoiminta on kehit-
tynyt suotuisasti. Nooa aloitti lii-
ketoimintansa pääkaupunkiseu-
dulla 5.5. 2003. Parissa vuodessa
Nooa on panostanut kilpailuky-
kyisten pankkituotteiden kehittä-
miseen, palveluverkostoon ja hen-
kilökunnan rekrytoimiseen ja jat-
kuvaan koulutukseen.

Nooa on saanut kahdessakym-
menessä kuukaudessa jo 11.600
asiakasta. Asiakkaat arvostavat
Nooan reiluja korkoja ja rehtejä
palvelumaksuja sekä joustavia
palvelua.

Nooan monipuoliset 
edut ja palvelut
– Haluamme palvella niin nykyi-
siä kuin uusiakin asiakkaita katta-
vammin ja paremmin. Me olemme
säilyttäneet säästötalletuksille
markkinoiden parhaimmat korot.
Itsepalvelun saa edelleen 0 eurolla.

Nooan lainaamiseen liittyvät
palvelut ovat edelleen laajentu-
neet. Nooa voi räätälöidä asiak-
kailleen entistäkin yksilöllisem-
mät ratkaisut edullisesti yhteistyö-
kumppaniensa tuotteiden avulla,
sanoo toimitusjohtaja Oiva Iisak-
ka Nooasta.

– Esimerkiksi asunto- ja kulu-

tusluottojen vakuudet saa jousta-
vasti järjestettyä uudella Pohjolan
Takausvakuutuksella. Kyse on lai-
nasta, johon Nooa ja Pohjola ovat
järjestäneet asiakkaalle vakuuden
valmiiksi. Pohjolan Takausvakuu-
tuksella asiakas voi saada lainaa
ilman takaajia ja keskittämällä
asiointiaan Pohjolaan asiakas saa
vakuutuksen myös edullisemmin.
Nooa tarjoaa asuntolaina-asiak-
kailleen maksuttoman päivittäis-
asioinnin ja lisäksi mahdollisuu-
den edulliseen tililuottoon, vaikka
asunnon vakuusarvo ei riit-
täisikään. Yhteistyökumppanina
toimiva Hypoteekkiyhdistys mah-
dollistaa jopa 30 vuoden laina-

ajan.
Myös asuntolainan lyhennysoh-

jelma on joustava. Lyhennysva-
paat kuukaudet tai nouseva mak-
suohjelma takaavat, että asiakas
voi lyhentää lainaa hänelle sopi-
valla tavalla. Eläke- tai pitkäaikais-
säästäminen on mahdollista lai-
nan lyhennyksen ohella ja se mah-
dollistaa asiakkaan vaurastumisen
myös velallisena. Kattava suoma-
lainen lainaturva turvaa luoton ta-
kaisinmaksun työttömyyden tai
työkyvyttömyyden kohdatessa.

Nooan yhteistyö Habitan kans-
sa tuo asiakkaille merkittävän ra-
hanarvoisen edun: Habita antaa
Nooan asiakkaille 20 %:n alennuk-

sen välityspalkkiosta.
Nooan asiakkaat saavat Forexis-

ta ulkomaan valuutat edullisem-
min.

Nooa tarjoaa monipuoliset sääs-
tämisen, sijoittamisen ja vakuutus-
säästämisen palvelut. Nooan sääs-
tötalletuksille saa kilpailukykyi-
sen porrastetusti kasvavan 2 %:n
koron.

Pitkäjänteinen rahastosäästämi-
nen kannattaa. Rahastosäästämi-
sen säästöajan ollessa riittävän
pitkä asiakas pääsee hyödyntä-
mään sekä kurssinousuja että -las-
kuja. Kuukausittaisella pitkäjän-
teisellä rahastosäästämisellä sijoit-
taja saa enemmän rahasto-osuuk-

sia pörssikurssien laskiessa ja
kurssien kääntyessä taas nousuun
sijoitukset kasvavat nousevien
kurssien myötä. Jatkuvan rahas-
tosäästämisen alkuun tallettaja
pääsee jo 20 eurolla kuukaudessa.

Vaativampaan sijoittamiseen,
suurempien tuotto- odotusten ja
riskien vaihtoehtoihin, Noaa tar-
joaa suoria sijoituksia osakkei-
siin ja yksittäiseen toimialaan si-
joittaviin rahastoihin. Asiakas
voi välittää sijoitusten ja merkin-
nän toimeksiannot joustavasti
Nooan internetpankin kautta.
Nooan internet-pankin kautta
asiakas voi myös kätevästi hoi-
taa pankkiasiat, laina- ja lyhen-
nysohjelmien tarkistukset. Inter-
net-tiliote on kätevä vaihtoehto
kotiin kannettavalle tiliotteelle.
GSM-saldopalvelun avulla asia-
kas saa halutessaan oman tilisal-
don ja visa-kortin tiedot omaan
matkapuhelimeen.

– Nooan uusin konttori palve-
lee Sellossa Leppävaarassa yhtei-
sissä tiloissa Pohjolan ja Habitan
kanssa. Toivotamme kaikki
asiakkaat tervetulleiksi tutustu-
maan monipuolisiin pankkipal-
veluihin, säästämiseen ja sijoitta-
miseen liittyviin palveluihin, va-
kuutuspalveluihin ja myös kiin-
teistövälittäjän palveluihin asiak-
kaiden toivomusten ja tarpeiden
mukaisesti. Pyrimme palvele-
maan niin niin yksityis- kuin yri-
tysasiakkaitakin entistä moni-
puolisemmin, sanoo palvelupääl-
likkö Jari Kujala, Nooa Säästö-
pankki, Sellosta. Nooan Sellon si-
säänkäynti on Leppävaarankatu
7:n puolelta. Espoossa Nooa pal-
velee Sellon lisäksi Isossa Ome-
nassa ja Tapiolassa.

(Lisätietoja: 
www.nooapankki.fi)

Nooan palvelut laajenivat
Uusi monipuolisempi palveluvalikoima:

Nooan 
lainakanta

kasvoi 137 %
– Nooa aloitti liiketoimin-

tansa pääkaupunkiseudul-
la 5.5. 2003. Nooalla on
vahvat omistajat: Pohjola,
Suomi-yhtiö ja 32 säästö-
pankkia

– Nooa on vakavarainen
pankki. Vakavaraisuus-
suhde 26,75 %. Oma pää-
oma 27,4 miljoonaa euroa

– Nooan pankkitoiminta ke-
hittyi suotuisasti

– Kahdessakymmenessä
kuukaudessa Nooa on saa-
nut 11.600 uutta asiakasta

– Nooan luotonanto kasvoi
tilikaudella 137 %

– Talletukset ja muu varain-
hankinta kasvoivat samal-
la ajanjaksolla 140 %

– Kannattavuus parani liike-
toimintasuunnitelmien
mukaisesti. Liiketulos oli
–2,9 miljoonaa euroa

– Nooa vahvisti konttori-
verkkoaan. Yhdeksäs
konttori avattiin elokuus-
sa Järvenpäähän

– Tammikuussa 2005 avau-
tui palveluvalikoimaltaan
monipuolinen Sellon kont-
tori

– Nooa panostaa hyvään
asiakaspalveluun. Henki-
löstön määrää lisättiin

– Pohjolan uudella Takaus-
vakuutuksella Nooa järjes-
tää joustavasti asunto- ja
kulutusluottojen vakuus-
asiat kuntoon ilman takaa-
jia

– Kiinteistönvälitysyhtiö
Habita antaa Nooan asiak-
kaille 20 %:n alennuksen
välityspalkkiosta

– Nooan asiakkaat saavat
Forexista ulkomaan valuu-
tat edullisemmin

– Nooa tukee Huumeitta
ry:n toimintaa.

Tiina Sorvali (oik.), Riitta Tikkanen, Stina Eskelinen, palvelupäällikkö Jari Kujala (oik.), Väinö Tikkanen
ja Sirkka Vakkila, Nooa Säästöpankki, Sellosta ja toimitusjohtaja Oiva Iisakka Nooa Säästöpankista. Nooan
Sellon palvelun tilojen yhteydessä toimivat myös Pohjolan ja Habita Oy Lkv:n tilat. Yhteensä 300 neliön uusis-
sa avarissa tiloissa asiakas voi rauhassa käydä neuvotteluja hänelle tärkeistä ja ajankohtaisista palveluista.


