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Kortiton Aktiivirahaluotto

Joustoa maksamiseen
Kortittoman Aktiivirahaluoton luottoraja on jopa 30 000 euroa ja 
luoton minimikuukausilyhennys on 4 % velan määrästä. Voit halutessasi 
lyhentää luottoa omassa tahdissasi maksamalla enemmän kuin minimierän. 
Voit myös pyytää kahta lyhennysvapaata kuukautta kalenterivuoden aikana. 

Kauppiaiden maksuaikatarjoukset käytössäsi
Kun sinulla on käytössäsi Kortiton Aktiivirahaluotto, voit käyttää hyväksesi eri liikkeiden 
tarjoamia edullisia maksuaikatarjouksia aina 12 kuukaudesta 120 kuukauteen asti. 
Voit käyttää hyväksesi maksuaikatarjouksia aina, kun sinulla on isompia hankintoja meneillään. 
Pyydä myyjältä juuri sinulle räätälöity tarjous! 
Lue lisää: www.aktiiviraha.fi/kortiton.

Käteistä suoraan pankkitilille: tilinosto
Voit tilinoston avulla siirtää luottotililtä rahaa suoraan pankkitilillesi vaikka koko käyttövarasi 
verran. Korko veloitetaan nostopäivästä lukien. Tilinoston käsittelymaksu on 15 €. Lomakkeen 
löydät nettisivuiltamme: www.aktiiviraha.fi/asiakaspalvelu.

Nettipalvelu
Nettipalvelussa voit milloin tahansa käydä tarkistamassa luottosi tilanteen, esim. käyttövarasi. 
Palvelu on maksuton. Rekisteröidy käyttäjäksi osoitteessa: https://hrasiakaspalvelu.fi.

Tilinostolla käteistä suoraan tilillesi 
Jos tarvitset suuremman summan käteistä, siirrät sen turvallisesti suoraan
omalle pankkitilillesi Tilinosto-palvelun kautta. Tilinostolomakkeen löydät nettisivuiltamme.

Kattavaa vakuutusturvaa
Aktiivirahaan sisältyy Ostoturva- ja Matkaturva-vakuutus. Se ei maksa sinulle
mitään, mutta voi vahingon sattuessa olla tuhansien eurojen arvoinen.

Vakuutukseen sisältyy:
• Ostoturva yli 50 € arvoisille esineille
• Matkaturva sinulle ja perheellesi
Lisätietoa vakuutuksesta: www.aktiiviraha.fi 

Maksuton nettipalvelu 24/7
Nettipalvelu on käytettävissäsi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Voit sen avulla
tarkistaa mm. käyttövaran ja korttitapahtumat. Nettipalvelu on maksuton.
Saat sen käyttöösi rekisteröitymällä osoitteessa www.hrasiakaspalvelu.fi

Ensimmäinen vuosi ilman vuosimaksua
Saat Aktiiviraha-kortin käyttöösi nyt ilman ensimmäisen vuoden vuosimaksua.
Vuosimaksu on 30 € toisesta vuodesta alkaen.

Kortiton
Aktiiviraha-

luotto



voit hyödyntää kauppaliik-

keiden maksuaikatarjouksia

tilinostolla käteistä  
pankkitilille

edullista maksuaikaa

isompikin ostos 

pienemmissä erissä

lyhennysvapaat kuukaudet
luottorajasi jopa 30 000 

euroa

Aktiivirahaluotto on käytet-

tävissäsi jatkuvasti myös 

ensioston jälkeen

Kortiton
Aktiiviraha-

luotto



www.aktiiviraha.fi/kortiton

• Sopii kaikkien pankkien asiakkaille
• Luottoraja jopa 30 000 €
• Osissa maksettaessa lyhennys 4 % käytössä  

olevasta saldosta (vähintään 10 €)
• Kauppiaiden maksuaikatarjoukset 12–120 kk käytössäsi
• Maksuton nettipalvelu 24/7

Aktiiviraha on jatkuva luotto, jonka tilinhoitopalkkio on 7 €/kk. Todellinen vuosikorko 
1500 € luottosaldolle on 19,28 % (7/2017), kun nimelliskorko on 7,81 %. 
Luoton myöntää Handelsbanken Rahoitus Oyj, Itämerenkatu 11-13, Helsinki.
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