Sparbankens
betal- och kreditkort
Prisskydd 90 dagar

Ingen
årsav
g
första ift
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Allrisk 90 dagar

Möjlighet att dela
upp betalningen

Förlängd garanti
ett år*

Extra bra
avbeställningsskydd på resan

Alla köp på en
månadsfaktura

Full kontroll via
Internetbanken
och Mobilbanken

Ingen avgift
för extrakort

E-faktura

autogiro
Det här är Betal- & Kreditkortoch
MasterCard
Kortets användning
Ditt nya Betal- & Kreditkort MasterCard fungerar precis på samma sätt som Världsnaturkortet Betal- & Kreditkort MasterCard. Du kan
betala med kortet i butik och på nätet och har
ävenkontroll
möjlighet
att ta ut kontanter.
Full
via Internetbanken
och Mobilbanken

Kompletterande kortförsäkring
Om du betalar mer än hälften av en utlandsresa med kortet ingår en kompletterande
kortförsäkring som bland annat innefattar
avbeställningsskydd, skydd för missat anslutningsflyg
och resesällskapet
försenat bagage samt självriskDet perfekta
eliminering
för
hyrbil.
avbeställningsGlöm inte att ta med
dittBara
betaloch kreditkort på resan!
skyddet
gör
att
du
kan
spara
Kortets reseskydd ger ofta högrehundralappar
ersättning än ditt banknär
beställer
resa. Resan
skaenpåbörjas
i
kort.du
För
hyrbilen din
på semestern
ingår
praktisk självriskeliminering
du betalar
dittkrbetalkreditkort.
Norden
ochom
kosta
minst med
1 000
exkl och
skatter
och avgifter. Fullständiga försäkringsvillkor
hittar
du påför
swedbank.se/kort.
Köpskydd
viss hemelektronik och vitvaror

Många fördelar - i ett och samma kort
Du kan enkelt överblicka och kontrollera dina inköp,
Dina köp
på en månadsräkning
uttag,
saldosamlas
och inbetalningar
i din internetbank,
Alla Mobilbanken.
dina inköp som görs med kortet samlas på
eller

en månadsräkning. På så sätt får du en smidig
överblick över
alla inköp. Du kan även se dina
Flexiblare
privatekonomi
köp
i
Internetbanken,
Mobilbanken
eller
När du handlar med ditt vanliga
bankkort
drasringa
köpen
direkt från ditt
lönekonto. Med Sparbankens
in till kortservice
självbetjäning.
betal- och kreditkort får du istället en månadsfaktura
som visar periodens inköp, så får du överblick på dina
utgifter.

Dela upp din betalning

Du kan även fördela betalning av ett större

Betalar du hela månadsfakturan är dina köp räntefria.
inköp över flera månader, t ex en spis. Ett inköp
Du kan välja att delbetala månadsfakturan om du så
på 9 000 kr som delas upp på 3 månader ger
önskar.
Månadsfaktura 1

Inköp
9000 kr

MÅNAD 1

Räntefri period >

MÅNAD 2
Amortering 3 000 kr
Ränta 0 kr

När du handlar viss hemelektronik och vitvaror har du
följande extraförsäkringar:
• Prisgaranti 90 dagar
• Allrisk 90 dagar
• Ett års förlängd garanti

en total räntekostnad på 82 kr (baserat på
Se mer om försäkringarna på nästa sida och i villkoren.
årsränta 10,95 % (2014-03-07). Se hur vi har
För fullständiga villkor, se vår hemsida.
räknat i exemplet nedan (avrundat uppåt).
Månadsfaktura 2

MÅNAD 3
Amortering 3 000 kr
Ränta 52 kr

Månadsfaktura 3
Total räntekostnad 78 kr
Amortering 3 000 kr
Ränta 26 kr

Antalet räntefria dagar beror på
när du under månaden gör köpet.

* läs mer på baksidan

Fakta om Betal- & Kreditkort MasterCard
Årsavgift

195 kr

Läs mer om kortet

Kortförsäkringar på resan och hemma
Den kompletterande reseförsäkringen aktiveras
när du betalar mer än hälften av resan med
Sparbankens betal- och kreditkort.

Vid betalning med Betal & Kreditkort.
Vid betalning med betal- och kreditkort
Vid betalning med Bankkort.

Kompletterande kortförsäkring
90 dagar

60 dagar

Betalningsvillkor
Mer än hälften av resan ska betalas med giltiga
betalningssätt och resan ska kosta minst 1 000 kr.

Betalas med kortet

Kort, Giro, internetbetalning
och Direktbetalning

Avbeställningsskydd
Om du, närstående eller medresenär blivit akut sjuk,
råkat ut för allvarligt olycksfall eller dödsfall.

30 000 kr/person
90 000 kr/familj

15 000 kr/person
45 000 kr/familj

Hur länge gäller försäkringen?

Ankomstförsäkring
Om du blir försenad till din destination.

6 timmar:
700 kr/person
2 800 kr/familj

24 timmar:
1 800 kr/person
7 200 kr/familj

6 timmar:
700 kr/person
2 800 kr/familj

24 timmar:
1 400 kr/person
5 000 kr/familj

Försenat bagage
Om ditt bagage blir försenat till din destination.

6 timmar:
2 000 kr/väska
6 000 kr/familj

48 timmar:
5 000 kr/väska
10 000 kr/familj

6 timmar:
2 000 kr/väska
6 000 kr/familj

48 timmar:
5 000 kr/väska
10 000 kr/familj

Olycksfall - Invaliditet
Ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av
olycksfall. Varierar beroende på invaliditetsgrad.

65 år eller äldre
200 000 kr –
400 000 kr

64 år eller yngre
375 000 kr –
750 000 kr

65 år eller äldre
100 000 kr –
200 000 kr

64 år eller yngre
200 000 kr –
400 000 kr

65 år eller äldre
50 000 kr

64 år eller yngre
100 000 kr

65 år eller äldre
50 000 kr

64 år eller yngre
100 000 kr

Olycksfall – Dödsfall
Om du drabbas av dödsfall.
Självriskeliminering
Självriskskydd för hem- och bilförsäkringen,
om det händer något när du är borta.

10 000 kr

10 000 kr

Anslutningsflyg
Gäller vid försenat flyg som medför missat
anslutningsflyg. Flyg i kapp!

10 000 kr/person
30 000 kr/famij

Ingår ej

10 000 kr

Ingår ej

Hyrbilsförsäkring
Om skada inträffar på hyrbil eller vespa så ersätts
självrisken med maximalt:

Köpförsäkring För att försäkringen ska gälla måste köpet till 100 % vara gjort med betal- och kreditkorten.
Allrisk
Försäkrar mot förlust genom stöld, brand eller skada
förorsakad av olycka. Gäller från inköpsdatum och
90 dagar framåt.

Ersätter upp till 20 000 kr/produkt
0 kr i självrisk

Ingår ej

Prisskydd
Ger dig mellanskillnaden tillbaka om du hittar
samma vara till ett lägre ordinarie pris. Gäller från
inköpsdatum och 90 dagar framåt.

Ersätter upp till 15 000 kr/produkt
Priskillnad på minst 300 kr
0 kr i självrisk

Ingår ej

Förlängd garanti
För vitvaror och viss hemelektronik får du 1 års extra
garanti utöver produkttillverkarens garanti, dock
max 3 år. Exkluderat är bla laptops, mobiltelefoner,
surfplattor och kameror.

Gäller upp till 20 000 kr/produkt.
0 kr i självrisk

Ingår ej

För fullständiga villkor, se vår hemsida.

Köpförsäkring ERV
Kontaktvägar
Frågor 0770-456 901 eller info@erv.se
Kundservice Kort 0771-48 00 30
Spärrlinjen 08-411 10 11 (öppet dygnet runt) Ersättning/skadeanmälan
erv.se/swedbank/bk-mastercard/

Kompletterande kortförsäkring ERV
Frågor 0770-456 910 eller info@erv.se
Ersättning/skadeanmälan
erv.se/swedbank/bk-mastercard/

Betal- och kreditkort Mastercard. Med kortet kan du göra betalningar och ta ut kontanter. Ordinarie årsavgift 195 kr. Årsränta f.n. är upp till 10,45 %
(2016-04-06), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan upp till 10,74 % och det sammanlagda belopp som ska betalas är upp till
21 110 kr. Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp
i snitt 1759 kr) och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för kontantuttag. Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp,
dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,5 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom
månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller.
Kreditgivare: EnterCard Group AB (org nr 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.

