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Genom att koncentrera dina bankärenden till Aktia får du Preferenskundens 
kundförmåner, och dina familjemedlemmar kan få samma förmåner.

Allt du behöver snabbt till hands

Som Aktias Preferenskund får du alla tjänster som behövs för att din dagliga ekonomi ska löpa smidigt.

Välkommen som Aktias Preferenskund

Med ett månadspris på 6 euro får du Utöver det får du

Du kan också välja ett Platinum-kort. Om du sparar minst 200 €/mån. i Aktias fonder, försäkringar eller BSP-konto 
eller om du har fondplaceringar (försäkringsskal beaktas) till ett värde av sammanlagt minst 20 000 euro är  
Preferenskundspaketets pris 11 €/mån. med Platinum-kort. I annat fall kostar Preferenskundspaketet med  
Platinum-kort 16 €/mån. Normalpriset för Platinum-kortet är 15 €/mån.

regelbundet fond- eller försäkringssparande i Aktias fonder utan 
teckningsprovision

en del av de livförsäkringar vi erbjuder till nedsatt pris

ett till betalkort (Aktia Digital Credit) till ett pris på 2 €/månad

brukskonton
spardepositioner
ett betalkort (Debit eller Debit/Credit) 

nätbanken och Mobilbanken
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Koncentrera för att bli 
Preferenskund

Du är Preferenskund om du har ett brukskonto i Aktia. 
Dessutom har du depositioner och/eller lån och/eller 
fondplaceringar till ett värde av sammanlagt minst 10 000 
euro i Aktia. Också placeringar i försäkringsskal beaktas. 
Utöver dessa använder du minst tre av Aktias följande 
tjänster: 

• månadssparande (fond-, försäkrings- och BSP-sparande) 

• placering (fondplaceringar eller placeringar i försäkringsskal)

• deposition (tidsbunden deposition, spardeposition, 

debenturlån eller räntebunden försäkring)

• livskydd (livförsäkring, låneskydd, försäkring för tillfällig eller 

bestående arbetsoförmåga)

• kreditkort 

• nätbank

• lån

Samma förmåner för 
familjemedlemmar

Som Preferenskund i Aktia kan du välja att dela med 
dig av förmånerna till dina familjemedlemmar, som då 
får samma förmåner som du. När en familjemedlem – 
till exempel din make eller sambo, ditt barn eller dina 
föräldrar – sparar minst 100 euro i månaden antingen i en 
Aktiafond, en sparförsäkring eller på ett BSP-konto eller 
om personen har 10 000 euro placerat i fonder eller en 
sparförsäkring, får hen tjänsterna för skötsel av dagliga 
bankärenden till det förmånliga priset 6 euro i månaden. 

Ring vår kundservice tfn 010 247 010, eller lämna en 
kontaktbegäran via nätbankens eller Aktia Mobilbankens 
meddelandefunktion.
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