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1.

Ota Jäspi-lämmitysrahoituspalvelu käyttöösi täyttämällä OP:n yhteistyösopimus verkossa
osoitteessa https://kauppiasportaali.fi (myyntirahoitus) *

2.

Rahoituksen käyttö

3.

Laskutus

4.

Hyödynnä materiaali ja muistilista - jotta onnistut myynnissä!
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Sopimus rahoitusyhteistyöstä

Täytä rahoitusyhteistyösopimus niin saat Jäspilämmitysrahoituksen käyttöösi.
Yhteistyöhakemus tehdään sähköisesti osoitteessa:
https://kauppiasportaali.fi ja valitse
Täytä yhteistyöhakemus
Lisää Myyjäketju –kohtaan JÄSPI
Sopimuksen liitteeksi tarvitset (pdf-formaatissa)
• Alle 6kk vanhan tilinpäätöksen tai
• Alle 3kk vanhan väliajon
Sopimuksen allekirjoittamiseen tarvitset omat
henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset
(minkä tahansa suomalaisen pankin tunnukset käyvät)
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•

Saat vahvistussähköpostin kun hakemuksesi on
käsitelty ja yrityksesi on lisätty Jäspin nettisivujen
rahoitushakukanavaan.

•

Rahoituspalvelu on jälleenmyyjille maksuton!
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22.

Rahoituksen käyttö

•

Ohjaa asiakas tekemään rahoitushakemus osoitteeseen:
• www.jaspi.fi/rahoitus tai
• https://eficode.pohjola-finance.fi/kertaluotto/kaukora

•
•

Asiakas valitsee oman jälleenmyyjän valikosta

•

Jälleenmyyjä saa tiedon asiakkaan hyväksytystä hakemuksesta
sähköpostitse.

•
•

Luoton voi käyttää vain myyjäliikkeen tuotteisiin ja palveluihin.

Asiakas täyttää hakemuksen ja allekirjoittaa sen henkilökohtaisilla
verkkopankkitunnuksillaan - luottopäätöksen saa heti.

Laske aina asiakkaan tarjoukselle kuukausierä (kauppasumma
x 0,017 = €/kk)
• esim. 5000 € x 0,017 = 85 €/kk (sis. koron, laskupalkkion ja
lyhennyksen)

LASKE KK-ERÄ JA LIITÄ LINKKI KAIKKIIN KULUTTAJAASIAKKAIDEN TARJOUKSIIN!
© OP
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22.
•
•
•
•
•
•
•
•

Rahoituksen ehdot

Rahoitus 1 000 € - 30 000€
Korko OP-prime + 6,95 % = 7,20 %*)
Laskutuspalkkio 7 €/kk
Tasasuuret maksuerät kuukausittain
1 kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa
Ei luoton perustamismaksua
Maksuaikaa jopa 84kk
Maksuerän minimi 1,70% kauppasummasta (vähintään
50 €/kk)

*) OP-prime + 6,95 %-yks., OP-prime 0,25 % 01/2019
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33.

Laskutus

• Ilmalämpöpumput ja ilmavesipumput laskutetaan yhdessä erässä kohteen valmistuttua.
• Lasku + kopio vastaanottopöytäkirjasta (asiakkaan allekirjoitus) sähköpostitse pankkiin.

• Maalämpö laskutetaan yleensä kahdessa erässä:
• 1. erä poraus: (lasku + kopio porauspöytäkirjasta, asiakkaan allekirjoitus)
• 2. erä toimitus + asennus: (lasku ja kopio asennuspöytäkirjasta, asiakkaan allekirjoitus)

• Laskun/pöytäkirjan toimitusosoite myraostolaskut@op.fi
• Laskusta tulee ilmetä asiakkaan nimi, luottopäätösnumero, summa ja viite.
Huom! Kaksiosaisessa laskussa asiakas ei saa maksaa luottoa loppuun ennen toista laskua, koska
tällöin luotto loppuu.
© OP / OP-Luottamuksellinen

44.

Hyödynnä materiaali

1. TILAA JA LIITÄ yrityksesi omille verkkosivuille OP
rahoituksen sähköisen hakukanava
2. Verkkosivulle tulevan laskuripaketin sekä muun
sähköisen markkinointimateriaalin saatte käyttöönne
lataamalla OP:n materiaalit liitteessä olevasta linkistä
tai tilaamalla sen sähköpostilla
yhteistyökumppaniltamme teemu@kullas.net. Paketti
sisältää valmiit laskurit ja ohjeet sen käyttöönottoon.
Kerro viestissä myös että kyseessä on Jäspilämmitysrahoitus.
3. Laskurin avulla asiakas voi laskea investoinnin kkkustannuksen ja tehdä rahoitushakemuksen
kotikoneellaan. HUOMAA, että myös sinä voit käyttää
linkkiä rahoitushakemusten tekemiseen!
4. Lisää kaikkien tarjousten liitteeksi rahoitusesite
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Jotta onnistut myynnissä – Menestyjän muistilista!
• Tarjoa aina ja jokaiseen kauppaan maksuaikavaihtoehtona Jäspilämmitysrahoitusta ja kuukausierää käteishinnan vaihtoehdoksi

• Laske maksuerä-vaihtoehto valmiiksi myös tarjoukselle! –mitä pienempi
sitä helpompi ostopäätös –aina voi maksaa enemmän!

• Muista! Aina 1 kk koroton ja kuluton kun käytetään rahoitusta
Helppous, nopeus ja vaivattomuus ovat keskeiset tekijät käyttää rahoitusta!
Poista oma korkopelkosi

• Keskustele sopivasta kuukausierästä, älä korosta
• Älä kysy: tarvitsetko rahoitusta.
• Tarjoa rahoitusta kokonaisvaltaisena ja pitkäjänteisenä ratkaisuna
investoinnin toteuttamiseen
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”Kerro asiakkaalle: ”Tein samalla
Teille tarjouksen rahoituksesta, jota
niin monet asiakkaamme käyttävät”
ja näytä asiakkaalle
maksuerävaihtoehto tarjoukselta

Yhteystiedot
Luottopäätökset ja siirtyneet hakemukset
- arkisin klo 10.00-18.00 ja la klo 10.00-15.00

puh. 010 252 5600

Myyjäliikkeen asiakaspalvelu
- arkisin klo 9.00-16.30
- laskutus/rahatilaukset sähköpostilla

puh. 010 252 2870 / kuluttajarahoitus@op.fi
myraostolaskut@op.fi

Kuluttaja-asiakkaiden asiakaspalvelu
- arkisin klo 9.00-16.30

puh. 010 252 5811

Postiosoite: OP YRITYSPANKKI OYJ
KULUTTAJARAHOITUS T1, 2KRS
TUNNUS 5015883
00003 VASTAUSLÄHETYS
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Ketjuvastaava:
Anton Kurttila
p. 044-5671509
anton.kurttila@op.fi

Yhteyshenkilöt

Anton Kurttila

Katja Kopra-Kullas

Sari Lindbom

Timo Vähänen

Timo Laitila

Varsinais-Suomi
Etelä-Suomi

Etelä-Suomi
Etelä-Pohjanmaa

Itä- ja Keski-Suomi
Kaakkois-Suomi

Pohjois-Suomi
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa

Pirkanmaa, Satakunta,
Ahvenanmaa, Ruotsi

p. 010 252 1645
anton.kurttila@op.fi
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p. 010 252 5106
katja.kopra-kullas@op.fi

p. 010 252 3843
sari.lindbom@op.fi

p. 010 252 7159
timo.vahanen@op.fi

p. 010 252 7160
timo.laitila@op.fi

Kiitos!
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