Ansökan om delbetalning
av årsavgiften till min golfklubb.
Har du inte ett MoreGolf Mastercard idag - ansök enkelt på golf.se/moregolf.
Skriv ut och fyll i ansökan och skicka in tillsammans med avin/avierna för årsavgiften från din golfklubb till EnterCard.
EnterCard betalar på ditt uppdrag årsavgiften.
Ansökan måste nå EnterCard två veckor innan årsavgiftens förfallodatum.

Jag vill delbetala bifogad årsavgift från golfklubben med mitt MoreGolf Mastercard.
– Om jag har ett MoreGolf Mastercard med tillräckligt utrymme utnyttjas beﬁntlig kredit för delbetalning av årsavgiften.
– Om jag har ett MoreGolf Mastercard– men inte utrymme att delbetala årsavgiften inom beﬁntlig kreditgräns
ansöker jag om en höjning av kreditgränsen så att delbetalning av årsavgiften ryms inom den.

PERSONUPPGIFTER OCH DELBETALNINGSTID:

Personnummer
Efternamn

Förnamn

Gatuadress
Postnummer

Ort

Mobilnummer
E-postadress

ÖVRIGT:

SYSSELSÄTTNING:

Jag vill delbetala årsavgiften på: 6 månader

Arbetar

Studerar

Pensionär

Arbetssökande
Arbetsgivare/
egen rörelses namn

Årsinkomst (före skatt)

Antal boende i hushållet

Om du inte gör ett val läggs betalningen upp på 12 månader.

12 månader

Barn under 18 år

Vuxna

Jag godkänner att ansökan kommer att genomgå sedvanlig kreditprövning varvid en kreditupplysning kommer att tas. (Gäller endast vid höjning av kreditgräns.)
Jag godkänner också att EnterCard på mitt uppdrag debiterar mitt betal- och kreditkort och betalar årsavgiften till min golfklubb med det belopp som framgår på bifogad avi/
avier. Jag har tagit del av de allmänna villkoren som gäller för MoreGolf Mastercard, Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation och information om avtal som

GODKÄNNANDE

ingås per distans på entercard.se/moregolf/villkor och sparat ner dem. Jag ansöker härmed om MoreGolf Mastercard och försäkrar att de uppgifter som lämnats är fullständiga
och riktiga. Jag godkänner att kortansökan kommer att genomgå en sedvanlig kreditprövning varvid en kreditupplysning kommer att tas. Jag godkänner och förbinder mig att
följa villkoren för MoreGolf Mastercard om kort beviljas. Om den beviljade krediten efter kreditprövningen är lägre än den jag har ansökt om godkänner jag även villkoren med
den lägre krediten. Jag godkänner även samtliga avgifter, se punkten Prisbilaga. Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter enligt punkten Behandling av
personuppgifter. Information om uppgiftslämnande till kreditupplysningsföretag ﬁnns i anslutning till villkoren. Delbetalningen är räntefri, månadsavgift på 29 kr.

Ort och datum

Sökandens underskrift

Posta (portofritt) till Svenska Golfförbundet, c/o EnterCard, Svarspost 20504640, 110 00 Stockholm.
Kreditgivare är EnterCard Group AB, 105 34 Stockholm, org nr 556673-0585. EnterCard Group AB står under tillsyn av Finansinspektionen.
Kreditförmedlare är Svenska Golfförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm, org nr 802001-2251.

64000

80115

Kom ihåg att bifoga avin för årsavgiften!

För dig med MoreGolf Mastercard
finns det flera alternativ du kan
lägga upp din delbetalning på:
1. Betala din årsavgift med ditt MoreGolf Mastercard på plats hos
golfklubben. Välj sedan att delbetala årsavgiften på minasidor.golf.se.
Klicka på ”Transaktioner” och därefter på den transaktion som du vill
delbetala (gäller på bokförda transaktioner mellan 3 000–20 000 kr
inom 30 dagar från transaktionsdatum).
2. Om din golfklubb har lagt upp årsavgiften på Min golf på golf.se, under
”Mina betalningar”, kan du där betala golfklubbens årsavgift med ditt
MoreGolf Mastercard. Logga sedan in på minasidor.golf.se för att lägga
upp en delbetalning. Klicka på ”Transaktioner” och därefter på den
transaktion som du vill delbetala (gäller på bokförda transaktioner
mellan 3 000–20 000 kr inom 30 dagar från transaktionsdatum).
3. Skicka in delbetalningsansökan tillsammans med avin/avierna för
årsavgiften till Svenska Golfförbundet, c/o EnterCard, Svarspost 20504640,
110 00 Stockholm. Läs igenom kortvillkoren på golf.se/moregolf.
EnterCard betalar på ditt uppdrag årsavgiften till din golfklubb. Ansökan
måste nå EnterCard två veckor innan årsavgiftens förfallodatum.

Exempel på delbetalning:
Du delar upp betalningen på 6 eller 12 månader utan ränta och betalar
bara en delbetalningsavgift på 29 kronor per månad.
Exempel: Din årsavgift är 6 000 kronor. Då betalar du 1 029 kronor per
månad i 6 månader eller 529 kronor per månad i 12 månader.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-36 36 36.

MoreGolf Mastercard: Ordinarie årsavgift 295 kr. Kreditränta f.n. 15,39 % (2019-02-04), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den
effektiva räntan 16,27 % vid betalning med e-faktura (19,40 % med pappersfaktura) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 643 kr
vid betalning med e-faktura (21 943 kr med pappersfaktura). Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas med månatliga
avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 1 804 kr vid betalning med e-faktura, 1 829 kr med pappersfaktura) och 39
räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för kontantuttag. Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 45 kr per
uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,65 % 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. Aviavgiften är 25 kr/månadsräkning, 0 kr om
du använder e-faktura. Avtalet gäller tills vidare och ångerrätt gäller. Kreditgivare: EnterCard Group AB (org nr 556673-0585) 105 34 Stockholm.
Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.

