
Aktiiviraha 
- joustavaa maksuaikaa  
asiakkaallesi

Vuosimaksu ei

Kuukausimaksu 3,04 € (1.000 € ) - 12,50 € (20.000 €) 
esim 4,56 €/kk, 1 500 € luottorajalla 
kuukausimaksulaskuri: http://aktiiviraha.fi/fi/kkmaksu

Luoton korko
Handelsbanken Prime + 15 %-yksikköä 15,56 %. 
Todellinen vuosikorko 1 500 euron luottosaldolle on 
24,28 % (09/2020).

Euromääräiset käteisnostokulut automaatilla  ei

Tilinoston käsittelymaksu ei

Luottorajan muutosmaksu ei

Lisätietoja: www.aktiiviraha.fi

 Kortti on kansainvälinen Mastercard-maksuaika- ja luottokortti, jolla asiakas voi tehdä ostoja lähes  
kaikkialla maailmassa. 

 Luottoraja 1.000 - 20.000 euroa. 

       Luoton myöntää Ecster AB, sivuliiketoiminta Suomessa Itämerenkatu 11-13, Helsinki

 Aktiiviraha on jatkuva luotto, jonka todellinen vuosikorko laskettuna 1 500 euron käytössä olevalle luottosaldolle      
on 24,28 % ja maksettava kokonaismäärä 1684,08 euroa. Laskennassa on otettu huomioon kuukausimaksu, 
joka on 0,01 % luottorajasta päivää kohden, 4,56 euroa kuukaudessa, kuitenkin enintään 150 euroa vuodessa ja 
nimelliskorko 15,56 % (09/2020). 

 Kaikki Aktiiviraha-ostot kerryttävät Finnair Plus -palkintopisteitä: 1 euro = 1 Finnair Plus -palkintopiste. Pisteiden 
kertyminen alkaa siitä, kun asiakas on ilmoittanut Finnair Plus -jäsennumeronsa Aktiivirahaan. Pisteet tilitetään 
kerran vuodessa, kun asiakas on maksanut kortin vuosimaksun. Lisätietoja: www.aktiiviraha.fi/finnairplus

 Asiakas saa kaikille korttiostoille noin kuukauden maksuaikaa ja sen jälkeen ostot on mahdollista maksaa  
kerralla tai pienissä, korollisissa erissä.

 Enintään 50 € ostoksia voi maksaa ilman tunnusluvun näppäilyä lähilukua soveltavissa myyntipisteissä

 Asiakas voi hyödyntää liikkeiden tarjoamia maksuaikatarjouksia uudelleen.

 Kortilla voi nostaa käteistä Suomessa ja ulkomailla pankkiautomaateista. Asiakas voi tilinoston avulla siirtää  
rahaa suoraan pankkitilille. Käteis- ja tilinostoissa korko peritään nostopäivästä lukien.

 Korttiin kuuluu myös kattava vakuutusturva, kun ostot maksetaan kortilla. Vakuutukseen kuuluu 
Omavastuuturva-vakuutus yli 50 € arvoisille tavaroille ja Matkaturva-vakuutus ulkomaanmatkoille.  
Lisätietoja vakuutuksista: www.aktiiviraha.fi/vakuutus

Aktiiviraha-kortin edut
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Ota kortti aktiiviseen käyttöön!

kortti käy Suomessa ja 

ulkomailla

käteistä  automaateista
lyhennysvapaa kuukausi

lähiluettava kortti

pienet ja isot ostokset

edullisia  

maksuaikatarjouksia

tilinostolla käteistä  
pankkitilille

korotonta maksuaikaa
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Finnair Plus -pisteitä kaikista 
ostoista

vakuutusturva ostoille ja  

ulkomaanmatkoille


