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Ny og forbedret nettbank		
Boliglån inntil 2 millioner		
Nå 2,45% rente!

BEDRE ENN BANK!

www.storoslops.no

s.2
s.3

NY og FORBEDRET

NETTBANK!

medlem får du
alle fordelene!
Som

Nettbank

gebyrfritt for alle!

Boliglån

rente fra 2,45%
(innen 60% av takst)

Sparing

opp til 1,45% rente

Forbrukslån

uten sikkerhet, rente 10,95%

Lån med sikkerhet i bolig
rente fra 3,50%
(innen 80% av takst)

Oppussingslån

med sikkerhet, rente fra 9,30%

euroShell-kort

med 42 øre rabatt
pr. liter på pumpepris

Forsikring
Vår nye nettbank kommer på lufta i februar 2018!
■
■
■

Nettbanken får et helt nytt design
I tillegg til BankId kan du nå også benytte BankID på mobil
Alle plattformer kan benyttes; det være seg Mac, iPad,
andre nettbrett eller mobil

Har du ikke nettbanken vår enda?
Avtaleskjemaet finner du på www.storoslops.no eller ring oss på 23 15 95 20!

gode medlemsrabatter fra både
if Forsikring og SpareBank 1

Medlemsblad

inntil 4 nummer pr. år med
nyttig informasjon om tilbud

Lønnstrekk

Trekk i.f.m. nedbetaling av
lån/kredittkort, eller sparing
foretas automatisk
– uten kostnad for deg
TLF.: 23 15 95 20
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Dette er nyttig informasjon til medlemmer
i Stor-Oslo Personellservice SA og tilsatte
i Oslo Kommunes bydeler og øvrige
virksomheter. Informasjonen vil bli gitt
ut etter behov, inntil 6 ganger pr. år.

KUNNGJØRINGER
Åpningstider (15.5-14.9)
Mandag-fredag:
Telefontider:
Mandag-fredag:

08.00-15.00
08.00-15.00

Åpningstider (15.9 -14.5)
Mandag-fredag:
08.00-15.00
Telefontider:
Mandag-fredag:
08.00-15.30

BOLIGLÅN
fra

Endelig kan vi tilby
et boliglån med
konkurransedyktige
betingelser!

Rentesatser pr. 15.01.2017
Lån:
Boliglån:
2,45-3,35%
Forbrukslån:
10,95%
Lån med sikkerhet i bolig:
3,50-4,10%
Oppussingslån
9,30-9,80%
Sparing:
Kr. 0-49.999
Kr. 50.000 og over

2,45% rente!
Lånet ytes til søkere innen
60% av takst/kjøpesum,
og betingelsene er:

1,00%
1,45%

1. prioritet: 2,45%
2. prioritet: 3,35%
Opplag: 8 000 eks.
Redaksjon: Atle Skaar
Stor-Oslo Personellservice SA
Besøksadresse: Lilletorget 1, 3. etasje
Postadresse: Postboks 9337 Grønland
0135 Oslo
Telefon: 23 15 95 20 – Telefaks: 23 15 95 25
E-mail: post@storoslops.no
Internett: www.storoslops.no
Bankkontonummer: 7052.05.23004
Grafisk design/produksjon: Identidé AS
Trykk: Aktiv Trykk AS

Løpetid: Max 20 år

Trenger du ytterligere info?
Ring oss på tlf 23 15 95 20 eller
send epost til post@storoslops.no
www.storoslops.no
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Inntil

150.000 i lån

uten sikkerhet!

GODE
RABATTER
FRA IF!

* – for deg som har medlemskap i Stor-Oslo PS i 2 år eller mer
Kutt dine månedlige utgifter gjennom lån i Stor-Oslo PS!
Husk at andre forbrukslån og kredittkort har
kort nedbetalingstid, og at renten er høy!

Du kan låne inntil kr 150.000,–
uten annen sikkerhet enn fast jobb i Oslo kommune!
Med 7 års nedbetalingstid, 1,5% behandlingsgebyr og en
nominell rente på 10,95% gir dette et månedlig terminbeløp
på kun kr. 2.641 (effektiv rente 12.05%)
Søknadsskjema med lønnsattest finner du på side 6!
For å sikre god og rask saksbehandling, bør følgende vedlegges søknaden:
• nyeste selvangivelse for deg og evt. ektefelle/samboer
• siste måneds lønnsslipp for deg og evt. ektefelle/samboer
• lønnsattest i utfylt og attestert tilstand (side 6)
NB: Eksisterende forbrukslån i Stor-Oslo PS må gjøres opp.
* Har du mindre enn 2 års medlemskap, kan du maksimalt låne kr. 50.000 uten
		 sikkerhet, med maks nedbetalingstid på 40 måneder.
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Tidligere har medlemmene
våre oppnådd 8% rabatt på
forsikringsavtalene sine i If. I
tillegg har de fått 3% rabatt ved
kontant betaling. Altså til sammen 11%.
NÅ FÅR ALLE 15% RABATT!!!
Dette gjelder uansett om
man betaler kontant eller
ei – og kommer i tillegg til
totalkunderabatten!
Ønsker du å tegne forsikring
eller trenger ytterligere info,
ring If (ved Forsvarets Personellservice) på tlf 21 07 57 10.

Shell

SPAR INNTIL 30%
PÅ DINE FORSIKRINGER
Søk om Shellkort og få

42 øre/l i RABATT
på pumpepris på bensin/diesel.
Samt mange andre fordeler!
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Samler du dine forsikringer
gjennom Stor-Oslo
Personellservice og
SpareBank 1 Forsikring
oppnår du våre beste
betingelser.

Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt med SpareBank 1 Forsikring på telefon 21 07 57 20
eller epost sparebank1@fp.no.
www.storoslops.no
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FORBRUKSLÅN
Lånebeløp
Inntil 50.000/150.000

Sikkerhet
Ingen

Nominell rente
10,95%

AVTALEGIRO

Nedbetalingstid
Inntil 40 mnd/90 mnd

Avdraget trekkes direkte fra lønnen din – uten gebyrer
Se side 4 for ytterligere info om lånesøknaden!
LÅNESØKNAD JUBILEUMSLÅN
Ønsket lånebeløp

Sivilstatus
❑ Gift
❑ Samboer
❑ Ugift

Ektefelle/samboer
Navn

Dato/Sign.

Født dato

LØNNSATTEST
Medl. nr

STOR-OSLO PERSONELLSERVICE
POSTBOKS 9337 GRØNLAND, 0135 OSLO
TLF: 23 15 95 20 FAKS: 23 15 95 25

Etternavn, Fornavn

Lån		

Personnr.
(11siffer):

SPAR TIL EN REGNVÆRSDAG
MED MÅNEDLIG AVTALEGIRO!

Shell kort

Adresse			

Postnr. /Sted

Noen av fordelene ved avtalegiro:

E-post adresse:
Arbeidssted		

Stilling		

Fast ansatt i Oslo Komm. siden Ansatt fast i nåværende
stilling dato

Lønnstrinn

Tlf. arbeid
Lønn pr. mnd

Permisjon
Ja:
Nei:

passe på forfall!

Stilling i %

• banken trekker beløpet direkte

JOBBSTATUS – MÅ FYLLES UT!
Sykemeldt
I tilfelle ja; hvor lenge vært sykemeldt
Ja:
Nei:		

• du slipper bryderiet med å

Vart penger
Ja:
Nei:

Type permisjon		

fra kontoen din!

Innvilget fram til
I tilfelle lønn under permisjon/mnd. utbetaling

BEKREFTELSE: Det bekreftes at ovennevnte er fast ansatt i Oslo kommune, arbeider hos oss og har lønn som oppgitt.
Trekk i lønn kan gjennomføres når dette er avtalt. Det er ikke planlagt permisjon eller oppsigelse de nærmeste 12 måneder.

• AvtaleGiro er den billigste

måten å betale regninger på!

• du kan stoppe betalingen i nett-

banken eller kontakte din bank!

%

10,95
6
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nr.
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Kun de som har mer enn 2 års medlemskap kan søke
om inntil 150.000. De med kortere ansiennitet kan
søke inntil 50.000

www.storoslops.no

RING OSS PÅ 23 15 95 20
OG FÅ TILSENDT SVARKUPONGEN
FOR AVTALEGIRO!

NETTBANK

NORGES BESTE SPAREORDNING?
BEDRE ENN BANK!
Oppnå markedets beste effektive rente gjennom spareordningen vår!
Høy rente fra første krone! Se tabellen nederst på siden!
Ingen gebyrer ved uttak! Ringer du oss før kl. 13.00, er pengene på bankkontoen din
i løpet av ettermiddagen!
Ingen begrensning på antall uttak!

BENYTT VÅR NETTBANK!
Den er enkel i bruk, og
koster ingenting!
Det eneste du trenger
er nettbanktilgang i
egen bank og BankID!

Nettbank! Her kan du betale regningene dine,
eller overføre penger til andre bankkonti.
Tilbudet er selvfølgelig GRATIS!
Velg selv; fast trekk i lønn eller sett inn når det passer!
euroShell og forsikring! Har du dekning på sparekonto, er disse tilbudene rentefrie.
Belastningen skjer automatisk, uten arbeid eller kostnad for Deg!
Rentesatser
Følgende vilkår på innskudd gjelder:

Sparing fra kr 1 til kr 49.999 1,00%
Sparing fra kr 50.000 og over 1,45%
Avtale om nettbank finner
du på www.storoslops.no
eller du kan ringe oss på
telefon 23 15 95 20!

Ring oss! tlf. 23 15 95 20 eller benytt våre nettsider www.storoslops.no

Vårt bankkontonummer er: 7052.05.23004
www.storoslops.no
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Avsender:
Stor-Oslo Personellservice,
Postboks 9337 Grønland
0135 Oslo

Søknad om medlemskap
Stor- Oslo PS nr. 1/2018

PERSONLIGE OPPLYSNINGER
Etternavn

Fornavn

Personnr.

Adresse

Postnr.

Sivil status (gift/samboer/ugift):

Medlem i annet PS? Ja

Sted

Tlf:
Nei

Hvis JA, hvilket?

E-post adresse:

Fyll ut og send søknaden
til oss:
Stor-Oslo Personellservice
Postboks 9337 Grønland
0135 Oslo

OPPLYSNINGER OM ARBEIDSFORHOLD
Bydel / etat

Tjenestested

Ansatt i Oslo Kommune siden

Stilling

INNVILGET MEDLEMSKAP I STOR-OSLO PERSONELLSERVICE SA (utfylles av Stor-Oslo PS)
Din søknad om medlemskap er positivt behandlet og du er tatt opp som medlem.
Nedennevnte medlemsnummer bes oppgitt ved alle hendvendelser til oss.
Vi ønsker deg VELKOMMEN til et positivt samarbeid!

Opptatt dato

Medlemsnr.
Daglig leder

STOR-OSLO PERSONELLSERVICE SA • Besøksadresse: Lilletorget 1, 3. etasje • Postboks 9337 Grønland, 0135 Oslo
Tlf. 23 15 95 20 • Faks 23 15 95 25 • E-post: post@storoslops.no • Nett-adr.: www.storoslops.no

Har du spørsmål eller trenger hjelp til
ovenstående, ta gjerne kontakt med
oss på telefon 23 15 95 20!

Telefon: 23 15 95 20

www.storoslops.no



