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TURVAA TERVEYTESI
AVAA PIHLAJALINNA-TILI
JO TÄNÄÄN
Voit avata Pihlajalinna-tilin asioidessasi
Pihlajanlinnassa tai osoitteessa www.pihlajalinna.fi.
Tutustu eri maksuvaihtoehtoihin ja tarvittaessa
soita ja kysy lisää 030 6060*.
Pihlajalinnan lääkärikeskuksissa, hammasklinikoilla ja
sairaaloissa sinua hoitavat parhaat asiantuntijat.

VARAA AIKA

www.pihlajalinna.fi tai 030 6060*
*030 6060 -puhelun hinta: lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu+3,2 snt/min.,
matkapuhelinliittymästä 19,2 snt/min.

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

PIHLAJALINNA-TILI
Kun haluat
maksaa
sopivissa erissä

Pihlajalinna-tilillä rahoitat hoitosi
joustavasti, helposti ja järkevästi

48 kk 72 kk
24 kk 44,4 € 38,4 €
72,1 €

Saat aina 30–60 päivää korotonta ja
kulutonta maksuaikaa.

12 kk
129,0 €

Voit maksaa koko summan kerralla pois tai
valita sinulle sopivan maksuvaihtoehdon.
3 kk
504,0 €

Avattu tili on jatkuvakäyttöinen ja voit
helposti hyödyntää sitä jatko-ostoksiisi.

Ostosumma:

1 500 €
30–60 pv
1 500,0 €

Pihlajalinna-tili tulee avata ennen aiottua
hoitoa, toimenpidettä tai leikkausta.

Voit hakea tiliä paikan päällä tai
osoitteessa pihlajalinna.fi.

Yllä esimerkki kuukausieristä ostosumman ollessa 1 500 €
Kuukausittaiset summat sisältävät lyhennyksen sekä mahdollisen
käsittelymaksun ja koron. Katso lisätietoa oheisista taulukoista.

VALITSE SINULLE SOPIVIN MAKSUVAIHTOEHTO

Kulut

Maksuvaihtoehdot
30–60 pv
3 kk
12 kk

Tyyppiesimerkki 12 kk:n maksuvaihtoehdosta*
24 kk

48 kk

72 kk

7,95 % 12,84 %

17,88 %

Vuosikorko

0%

0%

0%

Käsittelymaksu/kk

0€

4€

4€

4€

4€

4€

Tilimaksu

0€

0€

35 €

35 €

35 €

35 €

Mahdolliset käsittelymaksut sekä tilimaksu lisätään valitsemanne maksuvaihtoehdon
mukaisesti jokaiseen valittuun maksusuunnitelmaan. Alle 100 euron kuukausiostoksille
voidaan valita ainoastaan 30-60 päivän tai kolmen (3) kuukauden maksuvaihtoehto. Katso
lisätietoja Vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista.

Luotto-ostos
1 500 €

Vuosikorko
0%

Käsittelymaksu/kk
4€

Tilimaksu
35 €

Todellinen vuosikorko
9,84 %

Luoton kustannukset
83 €

Osamaksuerä/kk**
129,0 €

Maksettava kokonaismäärä
1 583 €

*Esimerkkilaskelma on tehty 15.7.2017. Laskelma edellyttää, että korko ja kulut eivät muutu
esimerkin maksuajan aikana. Luoton muusta käytöstä voi myös seurata korkeampi tai alempi todellinen vuosikorko. Todellinen vuosikorko on laskettu Oikeusministeriön asetuksen
(824/2010) mukaisesti.
**Pyöristys tehty ylöspäin yhden desimaalin tarkkuudella. Kuukausi maksuvaihtoehdon
valinnan jälkeen osamaksuerään lisätään mahdollinen tilimaksu.

