Tilläggsvillkor

5 mån. ränte- & betalfritt, 195kr uppl.avg
Inköpsmånad

Tillgång till hela världen

Här gör du ditt köp och ingen ränta debiteras
på köpet. I den räntefria perioden beräknas
inköpsmånad som en månad, oavsett vilket
datum under månaden köpet sker. Om du
exempelvis handlar en vara den 20:e januari, är
de kvarvarande 11 dagarna den räntefria
periodens första månad.

Ditt MasterCard kommer med posten om några
dagar. Kortet ger dig tillgång till din kredit var du
än befinner dig i världen. Betala i butik, på hotell
och restauranger och tanka bilen.

Under den resterande räntefria
perioden

Du kan också ta ut pengar i bankautomater över
hela världen och göra banköverföringar till konto i
annan bank. Kontantuttag och köp betalar du
ränta och eventuella avgifter för.

Ring 08 – 559 514 00 om du behöver höja din
Varje månad får du ett kontoutdrag som visar ditt kreditgräns så hjälper vi dig.
saldo, men du behöver inte göra någon
betalning. Den sista månaden i din räntefria
Belopp att betala efter räntefri period
period kommer du att på kontoutdraget aviseras
ett lägsta belopp att betala och en aviavgift.
Skuld
Månadsbelopp
Efter den räntefria perioden
3 000
150
När den räntefria perioden är slut påförs ränta på
250
6 000
din aktuella skuld från den första dagen. Du
417
10 000
betalar i fortsättningen 1/24 av skulden per
månad, dock lägst 150 kronor. I beloppet ingår
1 250
30 000
ränta och aviavgift.
Belopp att betala beräknas på den återstående
skulden och kommer därför att förändras under
återbetalningstiden. Det innebär sjunkande
månadsbetalningar. Exempel finns i tabellen här
bredvid.

Avgifter
Uppläggningsavgift

195 kr

Aviavgift efter räntefria perioden

30 kr

Se Kontoavtal för fullständig kreditinformation
och villkor.

AKTIVERA DITT MASTERCARD!
När du får ditt MasterCard behöver du aktivera det innan du kan börja använda det.
Det gör du enkelt genom att ringa oss på 08-559 513 24 eller direkt och dygnet runt på
Kundservice på internet. Logga in på www.santanderconsumer.se med din vanliga
e-legitimation, samma som du använder för att deklarera.
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