RFF0911

ÖPPNA PIHLAJALINNA-KONTO
REDAN IDAG
Du kan öppna Pihlajalinna-kontot när du
besöker Dextra eller på www.pihlajalinna.fi. Läs
mer om olika betalningsalternativ och ring
030 6060* vid frågor.

TIDSBESTÄLLNING
www.pihlajalinna.fi eller 030 6060*
*030 6060 – samtalets kostnad:
8,35 cent/samtal + 3,2 cent/min från fast anslutning
19,2 cent/min från mobilanslutning

Kreditgivare: Resurs Bank AB filial i Finland, PB 3900, 00002 Helsingfors
Kundservice: 09 622 4308 | asiakaspalvelu@resurs.fi | resursbank.fi

RKB4 1707

TRYGGA DIN HÄLSA

PIHLAJALINNA
-KONTO
skräddarsydda
finansieringslösningar
för dig

Pihlajalinna-konto – ett flexibelt
sätt att finansiera operationer

48 mån 72 mån
38,4 €

24 mån 44,4 €
72,1 €
12 mån
129,0 €

Du får alltid 30–60 dagars betalningstid
utan ränta och avgifter.
Du kan betala hela beloppet utan extra
kostnader eller välja det betalnings
alternativ som passar dig bäst.

3 mån
504,0 €

Köpbelopp:

1 500 €
30–60 dgr
1 500,0 €

Pihlajalinna-kontot bör öppnas innan
ett planerat ingrepp eller operation.
Du kan ansöka om kontot direkt hos
Pihlajalinna eller på pihlajalinna.fi.

Exempel avseende betalningsalternativen då
kreditbeloppet är 1 500 €
I månadsbeloppen ingår amortering samt eventuell administrationsavgift och
ränta. För tilläggsinformation, se bifogade tabeller.

VÄLJ DET ALTERNATIV SOM PASSAR DIG BÄST
Betalningsalternativ
Kostnader

30–60 dgr

Representativt exempel för 12 månaders betalningsalternativ*

3 mån 12 mån 24 mån 48 mån 72 mån

Årsränta

0%

0%

0%

7,95 %

12,84 %

17,88 %

Adm.avgift/mån

0€

4€

4€

4€

4€

4€

Uppläggningsavgift

0€

0€

35 €

35 €

35 €

35 €

Eventuell administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter aktuellt val på varje
vald betalningsplan. För köp under 100 euro kan du endast välja betalningsalternativen
30-60 dagar eller tre (3) månader. För mer information, se Standardiserad europeisk
konsumentkreditinformation.

Kreditbelopp
1 500 €

Årsränta
0%

Adm.avgift/mån
4€

Uppläggningsavgift
35 €

Effektiv årsränta
9,84 %

Kreditkostnad
83 €

Ord. delbet./mån**
129,0 €

Totalt belopp att betala
1 583 €

*Exemplet är beräknat 15.7.2017. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är
oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl
en högre som lägre effektiv årsränta. Den effektiva årsräntan är beräknad i enlighet med
Justitieministeriets förordning (824/2010).
**Avrundning tillämpas till närmsta högre decimal. Månaden efter val av delbetalning
tillkommer eventuell uppläggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp.

