
– Aktiassa tapahtuu todella paljon
tänä syksynä! Veritas, sekä henki-
vakuutus että vahinkovakuutuk-
sen väki on muuttanut tiloihim-
me. Tästedes voimme vielä katta-
vammin palvella asiakkaita. Nyt
meillä, saman katon alla, perin-
teisten pankkipalvelujen lisäksi,
toimii lakiyksikkö, varatuomari
Gita Klingenberg-Perälän joh-
dolla. Aktia LKV kiinteistönväli-
tys on toiminut menestyksekkääs-
ti Tapiolassa jo toista vuotta. Veri-
taksen mukaantulo antaa mah-
dollisuuden tarjota kattavat va-
kuutuspalvelut sekä yksityisille,
yrittäjille ja yrityksille, sanoo pan-
kinjohtaja Irina Hemnell Aktian
Tapiolan konttorista.

– Aktia on perinteisesti tunnet-
tu suosittuna asuntolainapankki-
na. Viime vuosina Aktia on lisän-
nyt tunnettuisuuttaan myös sijoi-
tuspalvelupankkina, kun säästä-
misen ja sijoittamisen tuotevali-
koimaa ja osaamista on laajennet-
tu huomattavasti. Morningstarin
vertailuissa Aktian rahastot ovat
pärjänneet erittäin hyvin! Olem-
me laajentaneet myös maksami-
sen palveluja. Meiltä saa ”oman
näköisen” Visa-kortin. Nettisivu-
jemme kautta, www.aktia.fi, voit
itse suunnitella oman korttisi.
Kannattaa käydä kokeilemassa
miltä oma kuva näyttäisi kortissa.

Tänä päivänä turvallisuus
asuntolainoissa on tärkeää. Kor-
kokatolla ja lainavakuutuksella
voit varautua yllättäviin tilantei-
siin. Tässäkin yhteistoiminta Ak-
tian ja Veritaksen kanssa on antoi-
saa!

– Veritaksen kautta asiakas saa
kaikki lakisääteiset ja vapaaehtoi-
set vakuutukset. Veritas Henkiva-
kuutuksen Junior lapsivakuutus
on aivan omaa luokkaansa! Yri-
tysten vakuuttamisessa Joakim
Winell henkivakuutusyhtiöstä
palvelee kaikissa lakisääteisissä
ja vapaaehtoisissa ”yksityishenki-
löihin” liittyvissä vakuutuksissa,
kun taas Kasper Ekholm palvelee
yrityksiä vahinkovakuutusasiois-
sa. Yksityisasiakkaita palvelee
Märta Stenius (henki-, eläke-, ja
lapsivakuutukset) sekä Tina
Hellén ja Leila Juselius vahinko-
vakuutusasioissa (koti-, auto-,
matka ym vakuutukset).

– Kirsi Kytö ja Niklas Zitting
ovat toimineet kiinteistönvälittäji-
nä Aktia Lkv:n perustamisesta
asti. He auttavat asiakkaita asun-
tokauppaan liittyvissä asioissa.
Molemmat ovat toimineet jo pi-
temmän aikaa kiinteistönvälitys-
alalla, joten kokemusta ja osaa-
mista riittää! 

– Tavoitteenamme Aktiassa on
tytäryhtiöidemme ja yhteistyö-
kumppaniemme kanssa löytää
räätälöityjä ratkaisuja jokaiselle
asiakkaalle. Tuemme asiakasta
kokonaisvaltaisesti. Kun palve-
lemme kaikki saman katon alla,
voimme helposti avartaa katso-
mustamme asiakkaan kokonaisti-
lanteesta ja tukea asiakkaidemme
varallisuuden kartuttamista.

Myös yritysasiakkaille
Aktia tarjoaa moni-
puolisia palveluja
Aktiassa kehitetään valtavalla
vauhdilla yrityspalveluja. Ilok-
semme voimme todeta että Aktia
Rahoitusyhtiö on juuri perustet-
tu. Voimme siis tarjota myös ra-
hoitusyhtiöpalveluja yritysasiak-
kaillemme. Jotta pystyisimme yhä
paremmin ja joustavammin pal-
velemaan yrityksiä ja yrittäjiä

olemme yhdistämässä Espoon
yrityspankin ja Espoo Tapiolan
konttorin toimintoja. Pyrimme li-
säämään joustavuutta, palvelujen
saatavuutta sekä omaa osaamis-
tamme. Tämä koituu varmasti
asiakkaiden eduksi. Yritystoimin-
nasta vastaa konttorissamme
Charlotte Duncker, sanoo Irina
Hemnell.

Kaikkein parhaiten tavoitat oi-
kean henkilön pankkiasioissa
soittamalla Aktian Tapiolan kont-
torin puhelinpalveluun 010 247
6030 missä toimistopäällikkö
Markus Kollin ja myyntiassis-
tentti Hannele Dahlgren opasta-
vat oikealle henkilölle, riippuen
siitä onko kyse sijoittamisesta,
lainaamisesta, maksuliikentees-
tä tai vakuuttamisesta. Veritas
Henkivakuutuksen suora numero
on 010 5501 480 ja vahinkovakuu-
tuksen suora numero on 010 5502
480. Kiinteistönvälittäjällä on aina
kännykkä kainalossa! Kirsi Ky-
tön tavoit-taa numerosta 050 341
0063 ja Niklas Zittingin numeros-
ta 050 341 0063.

Eva Kivilaakso-Wellmann
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Aktia Säästöpankin Tapiolan
konttorista myös Veritaksen
vakuutus- ja Aktia LKV:n
kiinteistönvälityspalvelut

Asiakas saa Aktia Säästöpankin,
Veritas Henkivakuutuksen ja Va-
hinkovakuutuksen ja Aktia Lkv:n
kaikki palvelut nyt saman katon al-
ta Tapiolan konttorista osoitteessa
Länsituulenkuja 3.   

Vasemmalta yhteyspäällikkö Tina Hellén, asiakasneuvoja Leila Juselius,
piiripäällikkö Joakim Winell, asiakasneuvoja Märta Stenius, yhteyspääl-
likkö Kasper Ekholm, kaikki Veritasyhtiöistä, Aktia Tapiolan pankinjoh-
taja Irina Hemnell ja kiinteistönvälittäjä Niklas Zitting, Aktia Lkv:sta.

Avajaiset jatkuu

ESPOO, SUOMENOJA, MARTINKUJA 10

PUH. (09) 8194 560.

AVOINNA ARKISIN 10-18, LA 10-15
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www.keittiomaailma.fi 
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Pohjoismaiden suurimman

Keittiömaailman avajaiset jatkuu! 

Tarjolla on huikeita 

avajaisetuja, arvontaa

 ja Habitaren uutuuksia. 

Olet kovin tervetullut.
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