ARVOISA
KANS Alainen!
Kansa- yhtiot kuuluu olennaisena osana suureen
osuustoimintaperheeseen — E-liikkeeseen.
/^.-liikkeella on oma talletuslaitos, E-saastokassa,
joka tarjoaa kayttoosi kaikki palkkatilin edut.

E-saastokassal!a on
• 1700 toimipaikkaa
E-tavarataloissa, -halleissa ja -myymalQissa
• palvelua myymalaaikana — myos iltaisin ja lauantaisin
• katevaa palvelua ostospaikalla.
Palkkatilimme vastaa tiliehdoiltaan pankin saastotilia
ja sille maksetaan sama korko kuin pankissa.
• E-saastokassa on yhteistyokumppanisi
• E-saastokassa palvelee palkansaajan ja kuluttajan jokapaivaisia etuja ja edistyksellisia paamaaria
• E-saastokassa on Sinun asiallasi.
^eemme parhaamme, etta saastokassapalvelumme olisi
'^justava ja palvelisi Sinua hyvin.
• Tee osuustoiminnallinen paatos, merkitse Kansayhtioiden tiedusteluun palkkasi maksupaikaksi
osuusliikkeesi saastokassa!
^-^s.

Sinun asiallasi
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PAUfELUA NYKYAIKANA
Mitka ovat palvelumuodot?

Mika on E-saastokassa?

E-saastokassa tarjoaa kayttoosi seuraavat talletusmuodot
•tavallinen talletustili,
• lomatili,
• maaraaikaistilit 6, 12 ja 24 kk,
•palkkiotalletus 36 kk,
• veronhuojennustalletus 36 kk.
Korot ovat samat kuin pankeissa.

E-saastokassa on talletuslaitos, joka
palvelee
E-myymalassa, -hallissa ja -tavaratalossa.

Valtakirjalla lisapalvelua.

Mika on E-saastokassan
toiminta-ajatus?

Tilillesi volt ohjata myos
• paikan,
•elakkeen,
•lapsilisat ym. suoritukset antamalla valtakirjan E-saastokassaan.
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Saastokassa on osuusliikkeen jasenrahoitusmuoto, jonka tarkoituksena on
•edistaa jasenten taloudellista turvallisuutta ja saastavaisyytta,
^ ' a r j o t a kilpailukykyinen mahdollisuus varojen sijoittamiseen,
• ohjata kertyvat varat osuuskauppaliikkeen toiminta-ajatuksen mukaisesti palvelemaan jasenten etujen mukaista taloudellista toinnintaa.

Miksi E-saastokassa
on niin kateva?
E-saastokassan kayttajat arvostavat
erikoisesti
• saastokassan sijaintia ostospaikalla,
•laajaa toimipaikkaverkostoa, noin
1 800 toimipaikkaa,
• palvelua myymalaaikana.

TUNNE E-SAASTOKASSA ONIAKSESI
-KAYTA SEN ETIMA HYVAKSESI
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Valtaosa saastokassan toimipaikoista
sijaitsee aivan tavallisessa E-myymalassa, jossa Sinakin usein kayt. Rahaa voit nostaa sielta, missa sita
kaytatkin. Katevaa eiko totta! Avaa
till heti E-saastokassaan. Tilin voit
avata pienellakin rahalla.
Saastokassatalletukset
korot ovat verovapaita.
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Tavarataloissa ja suuremmissa toimipaikoissa E-saastokassalla on oma
palvelutoimistonsa, joka suorittaa varsin monipuolista asiakaspalvelua talletuspalvelujen ohella. Jokaiseen
osuusliikkeeseen olemme kouluttaneet myos elakeneuvojan, joka auttaa elakelaisia elakkeen hakemiseen
liittyvien ongelmien ratkaisuissa. Tule keskustelemaan elaketilin avaamisesta E-saastokassaan.

E-SAASTOKASSALLA
ON KOKEMUSTA
Elokuun 12. paivanS 1979 E-saastokassat tayttavat 60 vuotta. Tallettajalle kokemuksemme E-jasenten talletusasioiden hoidossa merkitsee
turvallisuutta ja luotettavuutta. Esaastokassaa tarvltaan tanakin paivana. Sen todistaa 460000 tilin-

kayttajaamme, joilla on talletuksia
lahes 550 miljoonaa markkaa. Tolvotamme jokaisen uuden tallettajan tervetulleeksl katevan palvelumme pi'iriin. Muistathan, etta talletusaikana rahasi palvelevat Sinua
joka paiva E-myymalassa.
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