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Aktian Premium Banking -asiakkaana saat ensiluokkaista palvelua ja juuri sinulle 
räätälöityjä taloudellisia ratkaisuja ja kehitysideoita omalta Premium-pankkiiriltasi. 
Aktia Premium Banking on tarkoitettu asiakkaille, joilla on sijoituksia tai säästöjä  
sekä halu ja kyky ajatella pidemmälle taloudellista tilannettaan pitkäjännitteisesti  
ja suunnitelmallisesti.

Vaivattomuus 

Aktian Premium Banking -asiakkaana saat oman 
Premium-pankkiirin, joka on helposti tavoitettavissa ja 
auttaa sinua saavuttamaan omat tavoitteesi niin hyvinä 
kuin haastavina aikoina. Tasokas Aktia Platinum -kortti 
lisäpalveluineen ja sujuvat digitaaliset palvelut tekevät 
päivittäisestä pankkiasioinnista aina vaivatonta ja 
turvallista sinulle ja koko perheellesi. 

Suunnitelmallisuus

Oli kyse sitten säästämisestä ja sijoittamisesta tai 
lainoista ja rahoituksesta, suunnitelmallisuus on avain
onnistumiseen. Teemme yhdessä sinulle taloussuunni- 
telman, joka huomioi tulevat tarpeesi ja eri elämänvaiheet. 
Sukupolvien yli menevään taloudelliseen neuvontaamme 
kuuluu myös perhejuridisten asioiden huomioiminen.

Näkemyksellisyys

Suomen suurimmat institutionaaliset sijoittajat luottavat 
näkemykseemme ja ovat antaneet Aktian hoidettavaksi 
yli neljän miljardin euron sijoitusvarallisuuden. Saman 
näkemyksen haluaisimme antaa myös sinun käyttöösi.

Oma Premium-pankkiiri

Oma Premium-pankkiirisi ottaa sinuun yhteyttä vähintään 
kerran vuodessa. Tavoitteenamme on löytää joka tapaa- 
miselle vähintään kolme kehitettävää osa-aluetta sinun, 
perheesi tai yrityksesi taloudelliseen tilanteeseen. 

Premium-pankkiirimme ovat erikoistuneet taloudelliseen 
neuvonantoon sekä omaisuuden hoitoon ja kehittämiseen.
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Palvelut ja edut
Tarjoamme sinulle kiinteään 10 euron kuukausihintaan 
oman nimetyn asiantuntevan Premium-pankkiirin, 
jonka puoleen voit kääntyä kaikissa taloudelliseen 
neuvonantoon liittyvissä kysymyksissä ja joka on 
säännöllisesti yhteydessä sinuun. Lisäksi Premium 
Vahtipalvelu pitää sinut ajan tasalla sijoituksissasi 
tapahtuvista olennaisista muutoksista. Premium & 
Private Banking asiakaspalvelun tavoitat puhelimitse 
ja kohtaat asiantuntijoitamme laadukkaissa asiakas- ja 
ajankohtaistilaisuuksissa. 

Tarjoamme myös

• Tilit sekä verkko- ja mobiilipankin

• Aktia Platinum -kortin (norm. hinta 15 €)

• Toisen maksukortin (Aktia Debit tai Aktia Digital Gold Credit)

• Osakekaupankäynti verkkopankissa 50 % alennus

• Vakuutusedut 

Jatkuva matkavakuutus Aktia Platinum -kortin kautta

16 %:n alennus henki- ja työkyvyttömyysvakuutuksesta

20 %:n alennus parietuna otetusta henkivakuutuksesta

Näiden lisäksi sinulla on 
käytettävissäsi
• Laadukkaat varainhoidon ratkaisut, rahastot ja säästö- 

vakuutukset ilman merkintäpalkkiota, kun säästät 
säännöllisesti Aktia säästövakuutukseen tai Aktia 
Rahastoyhtiön hallinnoimiin rahastoihin.

• Joustavat rahoitusratkaisut kuten asuntolaina, sijoitus- 
asuntolaina, käänteinen asuntolaina, arvopaperivakuu- 
delliset sijoituslainat, käyttölaina ja Aktia Platinum 
-kortin luottolimiitti.  

• LoungeKey, jonka myötä sinulla on 700 loungea 
käytettävissäsi maailman lentokentillä. 
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