
TIETOA RESURSISTA

Olipa toivelistallasi mitä tahansa, me 
autamme sinua sen toteuttamisessa. 
Tarjoamme joustavia maksu-
vaihtoehtoja jokaisen ostoksesi 
yhteydessä. Lyhyesti sanottuna saat 
enemmän mahdollisuuksia silloin, 
kun niitä tarvitset.

JÄIKÖ JOKIN MIETITYTTÄMÄÄN?

Lue lisää palveluistamme ja 
ehdoistamme osoitteessa  
resursbank.fi. Voit myös ottaa  
yhteyttä asiakaspalveluumme  
09 622 4308.

RESURSBANK.FI

Maksa omaan 
tahtiisi
Valitsemissasi erissä
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Näin se toimii
Käyttäessäsi maksutapana Resursin 
Terveystiliä päätät itse missä tahdissa 
haluat maksaa ostoksesi. Saat laskun 
vasta ostoa seuraavana kuukautena ja 
voit silloin valita maksatko koko summan 
kerralla vai joustavasti erissä.

Tutustu maksuvaihtoehtoihin
Esimerkkejä millaisissa kuukausierissä voit 
maksaa ostoksesi.

Esimerkki: Ostat 1 500 eurolla
Osamaksuerä/kk: 128,90 €

Kuukausittaiset summat sisältävät mahdollisen käsittely-
maksun ja koron. Voit vapaasti vaihtaa maksuvaihtoehdosta 
toiseen ja maksaa luoton takaisin haluamassasi aika-
taulussa. Pienin maksettava kuukausierä on kulloinkin 
laskulla ilmoitetun vähimmäismäärän verran.

Esimerkki on laskettu 12 kuukauden maksuvaihtoehdolle.  
Terveystili on jatkuva luotto, jonka minimiluottoraja on   
1 500 euroa. Luoton muusta käytöstä voi seurata korkeampi 
tai alempi todellinen vuosikorko.

Luotonantaja: Resurs Bank AB Suomen sivuliike,  
PL 3900, 00002 Helsinki | 09 622 4308

500 € 1 000 € 1 500 €

30–60 pv 500 € 1 000 € 1 500 €

12 kk 45,57 € 87,23 € 128,90 €

24 kk 27,78 € 51,67 € 75,55 €

48 kk 19,22 € 34,55 € 49,87 €

Osamaksut: 12 kpl Luoton kustannukset: 46,80 €

Käsittelymaksu/kk: 3,90 € Todellinen vuosikorko: 5,4 %

Vuosikorko: 0 % Maksat yhteensä: 1 547 €

VUOSIKORKO KÄSITTELYMAKSU/KK

30–60 pv 0 % 0 €

12 kk 0 % 3,90 €

24 kk 12,90 % 3,90 €

48 kk 19,90 % 3,90 €

30–60 pv
ensimmäiseen 

eräpäivään

12 kk
korotonta  

maksuaikaa

HAE HELPOSTI

Lähetä viesti TERVEYSTILI numeroon  
18 311 ja saat linkin luottohakemukseen 
muutamassa minuutissa.

KÄYTÄ SUJUVASTI

Käyttäessäsi maksutapana Resursia 
et tarvitse erillistä korttia, näytät vain 
henkilöllisyystodistuksesi kassalla. Terveystilin 
avulla sinulla on käytössäsi jatkuva luotto, 
jota voit hyödyntää kätevästi myös tuleviin 
ostoksiisi samoilla maksuvaihtoehdoilla. 
Yksinkertaista ja sujuvaa!

Kysy lisää liikkeen henkilökunnalta.

Entäpä kustannukset?


