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Maksa sinulle 
sopivissa  
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Resurs Bank

Haluamme tehdä hauskasta totta 
ja vaikeasta helpompaa. Joustavien 
maksuratkaisujemme avulla voit 
valita sinulle parhaiten sopivan 
maksuvaihtoehdon.

Askarruttaako jokin?
Osoitteesta resursbank.fi löydät 
lisätietoja palveluistamme ja 
ehdoistamme. 

Voit myös soittaa asiakaspalveluumme 
09 622 4308. 
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Joustavasti  
maksuaikaa

Maksuvaihtoehtojen kuukausierät  
ja kulut

Esimerkki on laskettu 10 kuukauden maksuvaihtoehdolle.
Luoton muusta käytöstä voi myös seurata korkeampi tai 
alempi   todellinen vuosikorko. 
4Kuukausi maksu vaihtoehdon valinnan jälkeen  
osamaksuerään lisätään mahdollinen järjestelypalkkio. 

Luotonantaja: Resurs Bank AB Suomen sivuliike, PL 3900, 
00002 Helsinki | 09 622 4308 | asiakaspalvelu@resurs.fi

Kuukausittaiset summat sisältävät mahdollisen käsittely-
maksun ja koron. Käytettäessä maksuvaihtoehtoa 1/30 tai 
1/60 kuukausierän vähimmäismäärä lasketaan laskutus-
hetken luoton kokonaissummasta ja kuukausierät voivat 
vaihdella. Asiakas voi maksaa luottoa takaisin haluamas-
saan aikataulussa ja kuukausierissä, kuitenkin vähintään 
laskutetun vähimmäismäärän verran.  

1Esimerkin kuukausierät on laskettu 30 kk:n tasaeräisillä 
takaisinmaksuilla.  
2Esimerkin kuukausierät on laskettu 60 kk:n tasaeräisillä 
takaisinmaksuilla.  
3Järjestelypalkkio on 15 € yhden kuukauden luotto- 
ostojen ylittäessä 400 €. 

Esim
erkki

Ostot 1 000 €

Maksat yhteensä 1 065 €

Osamaksut: 10 kpl Osamaksuerä/kk4: 105 €

Käsittelymaksu/kk: 5 € Järjestelypalkkio: 15 €

Vuosikorko: 0 % Todellinen  
vuosikorko: 7,69 %

Luottosumma 1 000 € 3 000 € 5 000 €

30–60 pv 1 000,00 € 3 000,00 €  5 000,00 €

10 kk  105,00 €  305,00 € 505,00 €

1/301  45,05 €  125,14 €  205,23 €

1/602 30,71 €  82,13 €  133,54 €

Vuosikorko
Käsittely-
maksu/kk

Järjestely-
palkkio

30–60 pv 0 % 0 € 0 €

10 kk 0 % 5 € 15 €3

1/30 14,20 % 5 € 0 €

1/60 18,20 % 5 € 0 €

Käyttäessäsi Resurs Bankin luottoa 
voit itse päättää kuinka aiot maksaa 
ostoksesi. Kun saat ensimmäisen 
laskusi, voit maksaa ostokset 
kerralla tai valita sinulle sopivimman 
maksuvaihtoehdon. 

Tarjoamme ostoksille 30–60 päivää 
korotonta ja kulutonta maksuaikaa.

Hae helposti
Hae luottoa helposti lähettämällä 
tekstiviesti: HAMMASHOITO 
numeroon 18 311.

Voit hakea luottoa myös suoraan 
liikkeessä.

Voit käyttää luottoasi helposti 
myös jatko-ostoksiin. Kun maksat 
luotolla tulevat ostoksesi, saat 
jatkossa käyttöösi samat joustavat 
maksuvaihtoehdot.

Jaa maksusi osiin
30–60 päivää maksuaikaa ilman kuluja
Voit käyttää luottoa jatko-ostoksiin


