MasterCard

Kort med mere
Med et MasterCard Guld kan du handle over 29 mio. steder i
Danmark og udlandet. Alene i Danmark kan du betale i tusindvis af
supermarkeder, butikker og selvfølgelig på nettet.
MasterCard Guld giver dig frihed til at handle, uanset hvor i verden
du befinder dig. Bare farven på kortet signalerer den kreditværdighed, der følger med.

MasterCard Guld
Købs- og hævemuligheder
Ud over, at MasterCard Guld er et af verdens mest
effektive betalingsmidler, får du en månedlig forbrugsmulighed på 50.000 kr., og du kan hæve op
til 30.000 kr. pr. måned.
Tryghed på rejsen
MasterCard Guld har indbygget en bred vifte af
rejse
forsikringer. Forsikringerne dækker også
ægtefælle/samlever og børn under 21 år ved bl.a.:
• Rejseulykke
• Sygdom/hjemtransport
• Flyforsinkelse og mistet flyforbindelse
• Flybagageforsinkelse
• Afbestilling
Se også de samlede forsikringsbetingelser.
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Forlænget produktforsikring
Herudover er der tilknyttet en forlænget produktforsikring, som forlænger reklamationsretten på fx
tv, hi-fi og hårde hvidevarer med op til tre år. Du
skal blot huske at købe varen med kortet og beholde kvitteringen.

konto som hovedkortet. Der er ingen selvstændige
forsikringer eller tillægsydelser på familiekortet.
Rabat med MasterCard
Vi har lavet rabataftaler med en række restauranter, forretninger og webshops i hele landet. Det
eneste, du skal gøre, er at betale med dit MasterCard, så bliver rabatten automatisk trukket. Du
kan efterfølgende se rabatten i din Webbank.
Kort om kortet
• Rentefri kredit i op til 42 dage
• Du kan hæve op til 30.000 kr. pr. måned
• Du kan købe for op til 50.000 kr. pr. måned
i butikker, restauranter, på internettet osv
• Du kan få familiekort til en favorabel pris
• Kortet har tilknyttet gode rejseforsikringer
og en forlænget produktforsikring
• Kortet giver adgang til en række gode
rabataftaler.
Få et overblik
• Du kan læse mere på andelskassen.dk
• Sammenlign korttyperne på lpmastercard.dk
• Se alle rabataftaler på minefordele.dk

Se også de samlede forsikringsbetingelser.
Familiekort til favorabel pris
Andelskassen tilbyder MasterCard familiekort til
ægtefælle/samlever eller hjemmeboende børn
over 18 år. Familiekortet udstedes til den samme
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Hvad betyder "rentefrihed"?
Med dit MasterCard kan du opnå op til 42 dages rentefri
kredit. Rentefriheden består i, at kortposteringerne fremdateres til næste dato for opkrævning – som om, du først
havde foretaget købene på dette tidspunkt.

