
Toimi näin
1. Täytä tämä kampanjaostotosite ja muista allekirjoittaa lomake
2. Voit hyödyntää TUIn maksuaikakampanjaa, jos sinulla on Aktiiviraha-kortti tai olet saanut uudesta kortista päätöksen.
3. Palauta lomake ilman postimerkkiä, viimeistään viikkoa ennen TUI-laskun eräpäivää: 

Handelsbanken Rahoitus Oyj, PL 537, Tunnus 5002715, 00003 VASTAUSLÄHETYS tai lähetä se sähköpostilla           
osoitteeseen: laskutus@handelsbanken.fi   ->  Kirjoita sähköpostiviestin otsikkoon TUI kampanja.

4. Erillistä luottokorttimaksua ei saa tehdä. Lomasi menee maksuun tällä lomakkeella
5. Maksu näkyy lomavarauksellasi muutaman päivän päästä eräpäivästä

Sukunimi ja etunimi

Matkavarauksella ilmoitettu puh.nro tai s-postiosoite

Tilinhaltijan allekirjoitus 

TUI-laskun eräpäivä

/ 202

Täytä jokaiselle eräpäivälle oma lomakkeensa, esim. varaus- ja loppumaksulle

Muistathan huolehtia, että käyttövarasi riittää eräpäivänä. Luottorajan 
korotuslomake löytyy osoitteesta www.aktiiviraha.fi- lomakkeet

Olen tietoinen, että kampanjaehdot koskevat ainoastaan erittelyssä mainittuja ostoja. Olen tutustunut luottoehtoihin ja hyväksyn ne ja  
sitoudun noudattamaan niitä. Hyväksyn ylläolevan erittelyn oikeaksi. 

Aktiiviraha täyttää alla olevat tiedot / tilitetään asiakkaan TUI-laskun viitteellä/ kauppiasnumero 5105748 

Valitse luottoaika 6 kk / 

24 kk / 

Laskun summa
      euroa

TUI-laskun viitenumero/ pakollinen tieto (viite löytyy www.tui.fi/omat-sivuni)                                                Matkan varausnumero

Esimerkkilaskelma 6 kk 
• Matkan hinta 1 500 eur
• Kuukausierä  254,56 eur/kk
• Korko 0 %
• Kuukausimaksu 4,56 eur /kk 

1500 euron luottorajan mukaan
• Luottohinta 1 527,36 eur
• Todellinen vuosikorko 6,41 %

Esimerkkilaskelma 12 kk 
• Matkan hinta 1 500 eur
• Kuukausierä 129,56 eur/kk
• Korko 0 %
• Kuukausimaksu 4,56 eur/kk 

1500 euron luottorajan mukaan
• Luottohinta 1 554,72 eur
• Todellinen vuosikorko 6,88 %

Henkilötunnus -

Yhteistyössä: 

KAMPANJAOSTOTOSITE 

Aktiiviraha

12 kk / 

Esimerkkilaskelma 24 kk 
• Matkan hinta 2 000 eur
• Kuukausierä 89,4 eur/kk
• Korko 0 %
• Kuukausimaksu 6,08 eur/kk 

2000 euron luottorajan mukaan
• Luottohinta 2 145,92 eur
• Todellinen vuosikorko 7,08 %

Kampanjaehdot: Kuukausierä muodostuu luoton lyhennyksestä, korosta ja perustilin ehtojen mukaisesta kuukausimaksusta. Jos luoton-
saaja maksaa luoton lyhennyksen yhteydessä vähemmän kuin laskulla ilmoitetun kampanjaerän, muuttuvat kaikki kampanjaostokset korol-
lisiksi seuraavasta  eräpäivästä lukien. Jos luotonsaajalle myönnetään lyhennysvapaa kuukausi, muuttuvat kaikki kampanjaostot korollisiksi 
seuraavasta eräpäivästä lukien. Sovellettava korko on on Korkolain mukainen Euroopan keskuspankin viitekorko + 7%-yksikköä.

Maksuaikaehdot 
6 kk, 12 kk ja 24 kk  
-kampanjoissa korko  0 % 

Oma kuukausimaksusi voi  
erota esimerkkilaskelmien  
kuukausimaksusta. 
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 Kampanjat 6 kk =600 (601) , 12 kk=1200 (1201), 24 kk=2400 (2401)

 Kortin numero 5429 86XX XXXX  __  __ __  __
  
 Varmennusnumero ________


