
Om Resurs

Vi är här för att få det roliga att hända 
och det svåra att kännas enklare.  
Med hjälp av våra flexibla betalsätt kan 
du välja det betalningsalternativ som 
passar dig bäst. 

Något du undrar?
På resursbank.fi kan du läsa mer  
om våra tjänster, villkor och fakturan.

Du kan även ringa vår kundservice på 
09 622 4308.
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BETALA SOM 
DU VILL, 
I DIN TAKT



 

SÅ HÄR FUNKAR DET LITE MER FRIHET

Tabellerna nedan visar exempel på hur du kan 
delbetala och vad det kostar.

Exemplet är uträknat enligt betalningsalternativet för  
12 månader. Easy-kontot är en fortlöpande kredit med en 
minimumkreditgräns på 1 500 euro. Andra sätt att utnyttja 
krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv årsränta. 

Kreditgivare: Resurs Bank AB filial i Finland, PB 3900,  
00002 Helsingfors | 09 622 4308 | asiakaspalvelu@resurs.fi

Eventuell administrationsavgift och ränta ingår i delbetalnings-
beloppen. Du kan återbetala krediten i den takt och med den 
månadsrat du önskar, dock minst enligt den fakturerade  
minimisumman.

EXEMPEL
Handla för 1 500 €, betala totalt 1 547 €

Delbetalningar: 12 st. Månadsbelopp: 128,90 €

Adm.avgift/mån: 3,90 € Kreditkostnader: 46,80 €

Årsränta: 0 % Effektiv årsränta: 5,40 %

Köpbelopp 30–60 dgr 12 mån 24 mån 48 mån

500 € 500,00 €  45,57 € 27,78 € 19,22 €

1 500 €  1 500,00 €  128,90 € 75,55 € 49,87 €

3 000 €  3 000,00 €  253,90 € 147,20 € 95,84 €

Med Easy-kontot får du 30–60 dagars 
ränte- och kostnadsfri betalningstid på 
din bilservice.

Du kan välja om du vill betala allt 
på en gång eller lite i taget. När 
du får din faktura, väljer du vilket 
betalningsalternativ som passar dig bäst. 
Det är lätt att byta betalningsalternativ 
och du kan även i fortsättningen välja 
det betalningsalternativet som passar dig 
just den månaden.

BEAKTA
Easy-kontot är en fortlöpande kredit, som 
enkelt kan användas för att göra ytterligare 
köp. Nästa gång du vill handla på kontot får 
du samma flexibla betalningsalternativ som 
första gången. Då krediten är slutbetald 
hålls kontot aktivt kostnadsfritt och kan 
användas för kommande inköp. 

ENKEL ANSÖKAN
Ansök om kontot enkelt genom att skicka  
AUTOMAA kostnadsfritt till 18 311.

Du kan även ansöka om kontot direkt  
hos Automaa.

Kostnader 30–60 dgr 12 mån 24 mån 48 mån

Årsränta 0 % 0 % 12,90 % 19,90 %

Adm.avgift/mån: 0 € 3,90 € 3,90 € 3,90 €

• Dela upp din betalning
• 30–60 dagar utan ränta och kostnader
• Räntefritt upp till 12 månader
• Möjlighet att göra ytterligare köp


