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MUUTTO-
VALMIS

Helmikuussa Nooa sai uuden il-
meen ja sloganin ”Eläköön elämän
rikkaus”. Eläköön elämän rikkaus
viestii muun muassa pankin moniar-
voisuudesta, inhimillisyydestä ja vä-
littämisestä sekä paikallisuudesta –
tutusta ja turvallisuudesta.

Kaupungin paras säästötili
Suomalaiset ovat hanakoita säästä-
mään. Säästämiseen Nooalla onkin
tarjota monia kilpailukykyisiä rat-
kaisuja. ”Esimerkiksi Nooan huip-
pusuosittu Säästötili on tällä hetkel-
lä varmasti kaupungin parasta kor-
koa maksava säästötili. Koron lisäk-
si se sisältää muita reiluja ominai-
suuksia kuten rajattomat nostot ja
koton maksun päiväsaldolle. Korko
maksetaan markkinakorkojen mu-
kaisesti joka päivälle, joten asiakas
saa koko ajan lähellä markkinakor-

koja olevan talletuskoron. Tai miltä
kuulostaa Nooan Juhlatalletus 5 %:n
korolla?”, Nooan Iso Omenan uusi
rahoituspäällikkö Marjut Salmimaa
kehuu pankin tuotteita.

Varmista eläke-
päiviesi rikkaus
”Lanseerasimme huhtikuussa yh-
teistyössä muiden säästöpankkien ja
Lähivakuutus-ryhmän kanssa mark-
kinoiden kilpailukykyisimmän elä-
keratkaisun. Kultahammas-rahasto
on pitkäaikaiseen säästämiseen tar-
koitettu, joustava ja vaivaton säästä-
mismuoto. Se sopii jokaiselle, joka
haluaa joko varautua tulevaisuuden
epävarmuuksiin tai toteuttaa unel-
miaan – viimeistään silloin joskus.
Yhtä lailla se kannattaa, vaikkei ihan
tietäisi miksi säästää. Sitten joskus

kun on enemmän aikaa, on hyvä ol-
la rahaakin”, Salmimaa kertoo ja
kannustaa säästämällä varmista-
maan eläkepäivien rikkaus. 

Oma varainhoitopalvelu
Varainhoitopalveluiden tarve lisään-
tyy voimakkaasti pääkaupunkiseu-
dulla. ” Asiakkaat – myös nuorem-
massa polvessa – perivät tänä päivä-
nä varallisuutta ja vaurastuvat hie-
man yllättäenkin. Heille Nooan Va-
rainhoito-palvelu on vaivaton ja
edullinen ratkaisu omaisuuden hoi-
toon. Nooan Varainhoito on täyden
valtakirjan rahastovarainhoitoa. Ma-
dalsimme kynnyksen muita pankke-
ja alemmaksi. Palvelu on tarkoitettu
asiakkaille, joilla on sijoitettavaa va-
rallisuutta 100.000 euroa tai enem-
män”, rahoituspäällikkö Marjut Sal-
mimaa kertoo.

Uusi Nooalainen 
Marjut Salmimaa esittäytyy
Marjut Salmimaa on toiminut Noo-
an Iso Omenan konttorissa nyt parin
kuukauden ajan rahoituspäällikkö-
nä, päätehtävänään asiakkaiden ra-
hoitusratkaisut sekä uusasiakashan-
kinta. Aika on mennyt vauhdik-
kaasti asiakkaita palvellessa ja uu-
den pankin tavoille oppimisessa.
Marjutin pankkiura alkoi jo reilut 20
vuotta sitten. ”Huomasin joulun ai-
kaan Nooan työpaikkailmoituksen
Helsingin Sanomissa. Kaipasin
uusia haasteita ja päädyinkin no-
pean prosessin kautta Nooaan. Sääs-
töpankissa ei aikailla, myöskään
asiakkaiden asioidenhoidossa”,
Marjut kertoo ja jatkaa ”Pidän asia-
kaspalvelusta, mukavat asiakkaat ja
työkaverit lisäävät työssä viihtymis-
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tä. Onnistumiset motivoivat minua
ja erityisesti sellaiset joissa olen pys-
tynyt ylittämään asiakkaan odotuk-
set”. Nooan asiakkaat ovatkin erit-
täin tyytyväisiä saamaansa henkilö-
kohtaiseen palveluun ja kertovat sen
mielellään ystävilleen. Yhä useam-
min Nooan uudet asiakkaat tulevat
nykyisten asiakkaittemme suosituk-
sesta. ”Isosta pankista Nooaan siirty-
neenä olen positiivisesti yllättynyt
siitä kuinka reilusti ja mutkattomas-
ti asiakkaita Nooassa palvellaan”,
Marjut Salmimaa kertoo ensihavain-
tojaan uudesta työpaikastaan. 

Tervetuloa asiakkaaksi 
reiluun ja mutkattomaan
Nooa Säästöpankkiin
Nooa on perustettu asiakkaille, jotka
arvostavat paitsi asiakkaan kuunte-
lua ja henkilökohtaisia ratkaisuja,
niin myös nopeaa ja sujuvaa päätök-
sentekoa sekä kilpailukykyistä tuot-
teita ja asiakashinnoittelua. Kuten
yksi asiakkaistamme kiteytti ihan-
teellisen pankkisuhteen: ”Pankki-
han on olemassa asiakasta varten –
ei päinvastoin”. Ja me Nooassa
olemme samaa mieltä.

”Konttorissamme ei asiakkaan
tarvitse juurikaan jonottaa. Meille
voi varata myös asiointiajan etukä-
teen, joko yhteydenottopyynnöllä
osoitteesta www.nooa.fi tai soitta-
malla konttoriimme numeroon
0104366480. Meillä voi hoitaa kaikki
raha-asioihin liittyvät palvelutarpeet
yhdellä kerralla, oli kyse sitten vaik-
ka asunnon ostamisesta, sijoittami-
sesta taikka pankkikortin hankkimi-
sesta”, Salmimaa summaa. Nooa
palvelee Isossa Omenassa arkisin
kello 10.00 – 17.00, ajanvaranneita
klo 18 asti, paitsi perjantaisin kontto-
ri suljetaan puoliviideltä.

Iso Omenan konttori 
muuttaa
Nooa Säästöpankin Iso Omenan
konttori muuttaa kesäkuun alussa
viereisiin liiketiloihin kauppakes-
kuksessa. Nooa toivottaa nykyiset ja
uudet asiakkaat tervetulleiksi tutus-
tumaan uusiin tiloihin sekä kuule-
maan tarkemmin uusista ja houkut-
televista palveluista. 

Nooa Säästöpankki Oy
Nooa Säästöpankki on vuonna
2003 pääkaupunkiseudulle pe-
rustettu säästöpankki. Nooalla
on yhteensä yhdeksän konttoria;
kolme Espoossa, kaksi Vantaalla
ja Helsingissä, yksi Järvenpäässä
ja Keravalla. Nooan Yrityspankki
sijaitsee Leppävaaran Sellossa.
Nooalla on moderni verkko-
pankki osoitteessa www.nooa.fi
ja säästöpankkiyhteistyön kautta
maanlaajuiset konttoripalvelut ja
automaattiverkosto.
Tuotevalikoima on laaja ja raken-
nettu asiakkaiden toiveita kuun-
nellen. 

Tervetuloa Nooaan – piipahda
lähimpään konttoriimme tai
osoitteeseen www.nooa.fi

Nooa Säästöpankin Iso Omenan
uusi rahoituspäällikkö Marjut Sal-
mimaa.

ASUMINEN, PALVELUJA
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