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Henkilökohtainen taloudellinen neuvonantaja käytössäsi
Aktian Etuasiakkaana hoidat päivittäiset pankkiasiasi helposti ja edullisesti silloin,
kun sinulle parhaiten sopii. Palvelemme sinua mobiilipankissa, verkkopankissa tai
puhelimitse asiakaspalvelussamme. Henkilökohtainen taloudellinen neuvonantaja
auttaa sinua taloutesi suurissa päätöksissä ja elämäntilanteiden muuttuessa.
Keskittämällä pankkiasiasi Aktiaan hyödyt Etuasiakkaan asiakaseduista, ja myös
perheenjäsenilläsi on mahdollisuus päästä nauttimaan samoista eduista.
Kaikki tarpeellinen käytössäsi helposti
Aktian Etuasiakkaana sinulla on käytössäsi kaikki sujuvaan päivittäiseen taloudenhoitoon tarvittavat palvelut.

Samaan 5 euron kuukausihintaan saat
henkilökohtaisen taloudellisen neuvonantajan
käyttötilit
säästötalletukset
yhden maksukortin (Debit tai Debit/Credit)
verkkopankin ja mobiilipankin

Lisäksi saat
säännöllisen rahasto ja vakuutussäästämisen Aktian rahastoihin
ilman merkintäpalkkiota
osan tarjoamistamme henkivakuutuksista alennettuun hintaan
toisen maksukortin (Aktia Digital Credit) hintaan 2 €/kk

Voit valita käyttöösi myös Platinum-kortin. Jos säästät kuukausittain Aktian rahastoihin, vakuutuksiin tai ASP-tilille vähintään
200 euroa/kk tai jos sinulla on sijoituksia Aktian rahastoihin (sisältää myös vakuutuskuoressa olevat sijoitukset) vähintään
20 000 euron arvosta on Etuasiakaspaketin hinta Platinum-kortilla 10 €/kk. Muussa tapauksessa Etuasiakaspaketin hinta
Platinum-kortilla on 15 €/kk (Platinum-kortin normaalihinta on 15 €/kk).
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Etuasiakkaaksi keskittämällä

Samat edut perheenjäsenillesi

Olet Aktian Etuasiakas, kun sinulla on Aktiassa käyttötili.
Lisäksi sinulla tulee olla talletuksia ja/tai lainoja ja/tai
rahastosijoituksia yhteensä vähintään 10 000 euron
arvosta Aktiassa. Myös vakuutuskuoressa olevat
sijoitukset huomioidaan. Näiden lisäksi sinulla on
käytössäsi vähintään kolme Aktian palvelua seuraavilta
osa-alueilta:

Aktian Etuasiakkaana voit halutessasi jakaa edut
perheenjäsentesi kanssa ja he pääsevät hyödyntämään
samoja etuja kuin sinäkin. Kun perheenjäsenesi –
esimerkiksi puolisosi, avopuolisosi, lapsesi tai vanhempasi
– säästää vähintään 100 euroa kuukaudessa joko
Aktian rahastoon, säästövakuutukseen tai ASP-tilille
tai jos hänellä on 10 000 euroa sijoitettuna rahastoihin
tai säästövakuutukseen, hänkin saa päivittäiset
pankkiasiointipalvelut edulliseen 5 euron kuukausihintaan
ja saman henkilökohtaisen taloudellisen neuvonantajan
kuin sinulla.

• kuukausisäästäminen (rahasto-, vakuutus- ja ASPsäästäminen)
• sijoitus (rahasto- tai vakuutuskuoressa oleva sijoitus)
• talletus (määräaikaistalletus, säästötalletus, debentuurilaina
tai korkosidonnainen vakuutus)
• henkiturva (henkivakuutus, lainaturva, tilapäinen tai pysyvä
työkyvyttömyysvakuutus)
• luottokortti
• verkkopankki
• laina
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Kun haluat kutsua perheenjäseniäsi Aktian Etuasiakkaiksi,
soita asiakaspalveluumme puh. 010 247 010 tai jätä meille
yhteydenottopyyntö verkkopankin tai Aktia Mobiilipankin
viestitoiminnolla.

