Jämför våra kort

Aktia Platinum Credit/Debit
Ansök kort

Aktia Credit

LoungeKey
Kreditegenskap
Kontaktlös betalning
Parallellkort1
Kreditgräns €/mån.
Månadsavgift
Åldersgräns3

Aktia Credit/Debit

Ansök kort

Läs mer

Reseförsäkring (kontinuerlig)

Kreditmarginal2+4

1 (3)

Ansök kort

Läs mer

Reseförsäkring
(om resan bet. med kort)

Reseförsäkring
(om resan bet. med kort)

LoungeKey

LoungeKey

Kreditegenskap

Kreditegenskap

Kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning

Parallellkort

Parallellkort1

1

8,5%
3 000– €/mån.
15 €/mån.
18

Läs mer

Kreditmarginal2+4
Kreditgräns €/mån.
Månadsavgift
Åldersgräns

3

8,5%
1 000–7 000 €/mån.
5 €/mån.
18

Kreditmarginal2+4
Kreditgräns €/mån.
Månadsavgift
Åldersgräns

3

8,5%
1 000–7 000 €/mån.
4 €/mån.
18

1 Till två familjemedlemmar som fyllt 16 år.
2 Den effektiva räntan för kortets kreditegenskap och det totala beloppet som ska betalas räknas med antagandet att krediten är 1 500 euro, kredittiden är ett år och krediten används i sin helhet, räntan samt avgifter
och provisioner förblir oförändrade under kreditens hela löptid och krediten betalas tillbaka i 12 lika stora delbetalningar med en månads mellanrum. När kortets kreditegenskap används är räntan 3 mån. euribor + 8,5 %
och kontoskötselavgiften 3,90 euro/räkning. Den effektiva räntan är 14,48 % (räknad 09/2020, 3 mån. euribor -0,478 %) och det totala beloppet som ska betalas är 1 612,77 euro med ovan angivna antaganden.
3 Den sökande ska ha regelbundna inkomster och inga betalningsanmärkningar.
4 Dröjsmålsränta debiteras enligt gällande räntelag från och med förfallodagen på skulden som förfallit till betalning.
Läs mer om kreditegenskapen
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2 (3)

digital

•••• 1685

Aktia Digital Credit
Ansök kort

Aktia Debit
Ansök kort

Läs mer

Reseförsäkring
(om resan bet. med kort)

Reseförsäkring
(om resan bet. med kort)

LoungeKey

LoungeKey

Kreditegenskap

Kreditegenskap

Kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning

Parallellkort1

Parallellkort1

Kreditmarginal2+4
Kreditgräns €/mån.

8,5%
1 000–7 000 €/mån.

Månadsavgift
Åldersgräns3

2 €/mån.
18

Aktia Business Debit
Läs mer

Läs mer

Reseförsäkring
Kreditegenskap
Kontaktlös betalning
Parallellkort1
Kreditmarginal2+4
Kreditgräns €/mån.

Kreditmarginal2+4

Månadsavgift

Kreditgräns €/mån.
Månadsavgift
Åldersgräns3

Åldersgräns

3

5 €/mån.
18 (7-)

1 Till två familjemedlemmar som fyllt 16 år.
2 Den effektiva räntan för kortets kreditegenskap och det totala beloppet som ska betalas räknas med antagandet att krediten är 1 500 euro, kredittiden är ett år och krediten används i sin helhet, räntan samt avgifter
och provisioner förblir oförändrade under kreditens hela löptid och krediten betalas tillbaka i 12 lika stora delbetalningar med en månads mellanrum. När kortets kreditegenskap används är räntan 3 mån. euribor + 8,5 %
och kontoskötselavgiften 3,90 euro/räkning. Den effektiva räntan är 14,48 % (räknad 09/2020, 3 mån. euribor -0,478 %) och det totala beloppet som ska betalas är 1 612,77 euro med ovan angivna antaganden.
3 Den sökande ska ha regelbundna inkomster och inga betalningsanmärkningar.
4 Dröjsmålsränta debiteras enligt gällande räntelag från och med förfallodagen på skulden som förfallit till betalning.
Läs mer om kreditegenskapen

Aktia Bank Abp ▪ PB 207 ▪ 00101 Helsingfors ▪ www.aktia.fi

6 €/mån.
18

