Resurs Bank
Haluamme tehdä hauskasta totta
ja vaikeasta helpompaa. Voit valita
joustavista maksuvaihtoehdoistamme
sinulle parhaiten sopivan.

Maksa sinulle
sopivissa
erissä

Askarruttaako jokin?
Osoitteesta resursbank.fi löydät
lisätietoja palveluistamme sekä
ehdoista ja laskusta.
Voit myös soittaa asiakaspalveluumme
09 622 4308.

resursbank.fi

2104
RFF1633

Sinä päätät

Joustavasti maksuaikaa

Käyttäessäsi Kultajousi-tiliä saat ostoksille
jopa 12 kuukautta korotonta maksuaikaa.

Esimerkkejä maksuvaihtoehtojen
kuukausieristä ja kuluista

Päätät itse missä tahdissa haluat maksaa
ostoksesi. Et maksa oston yhteydessä mitään.
Lasku toimitetaan kotiisi vasta ostokuukautta
seuraavana kuukautena, jolloin valitset sinulle
parhaiten sopivan maksuvaihtoehdon.

30–60 päivää ilman kuluja ja korkoa
Jopa 12 kk korotonta maksuaikaa
Maksa valitsemassasi tahdissa
Mahdollisuus jatko-ostoksiin

Ostosumma 30–60 pv
500 €

500,00 €

3 kk

6 kk

12 kk

24 kk

36 kk

170,57 €

87,23 €

45,57 €

27,78 €

21,32 €

503,90 € 253,90 € 128,90 €

75,55 €

56,17 €

1 500 €

1 500,00 €

3 000 €

3 000,00 € 1 003,90 € 503,90 € 253,90 € 147,20 € 108,44 €

Kuukausittaiset summat sisältävät mahdollisen luottokulun ja koron.
Pienin maksettava kuukausierä on kulloinkin laskulla ilmoitetun
vähimmäismäärän verran. Alle 100 euron ostoksille voidaan valita
ainoastaan yhden tai kolmen kuukauden takaisinmaksuvaihtoehto.

Kulut

30–60 pv

3 kk

6 kk

Vuosikorko

0%

0%

0%

Luottokulu/kk

0€

3,90 €

3,90 €

12 kk

24 kk

36 kk

0 % 12,90 % 14,90 %
3,90 €

3,90 €

3,90 €

Hae helposti
Hae tiliä lähettämällä tekstiviesti
KULTAJOUSI maksutta numeroon 18 311.
Voit hakea tiliä myös suoraan liikkeessä!
Esimerkki: Ostot 1 000 €
Maksat yhteensä 1 047 €

Huomioi
Tili on jatkuva luotto, jota voit hyödyntää
jatko-ostoihin. Saat myös uusissa ostoissa
käyttöösi samat joustavat maksuvaihtoehdot.
Maksettuasi luottosaldosi kokonaan takaisin,
tili on kuluttomasti käytössäsi tulevia ostoksia
varten.

Osamaksut:

12 kpl Osamaksuerä/kk:

87,23 €

Luottokulu/kk:

3,90 € Luoton kustannukset:

46,80 €

Vuosikorko:

0 % Todellinen vuosikorko:

8,16 %

Esimerkki on laskettu 12 kuukauden maksuvaihtoehdolle.
Kultajousi-tili on jatkuva luotto, jonka minimiluottoraja on
1 500 euroa. Luoton muusta käytöstä voi seurata korkeampi
tai alempitodellinen vuosikorko.
Luotonantaja: Resurs Bank AB Suomen sivuliike, PL 3900,
00002 Helsinki | 09 622 4308 | asiakaspalvelu@resurs.fi

