MasterCard

Mere business, mindre besvær
Med et MasterCard Business 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.
Et MasterCard Business Guld er til virksomheder og selvstændigt
erhvervsdrivende. Det kan bruges til betaling af alt, lige fra flyrejser
til restaurantbesøg og taxikørsel.

MasterCard Business Guld
Købs- og hævemuligheder
Ud over et af verdens mest effektive betalings
midler får du med et MasterCard Business Guld en
månedlig forbrugsmulighed på 50.000 kr., og du
kan hæve op til 30.000 kr. pr. måned.
Gode rejseforsikringer
Kortet har indbygget en bred vifte af rejseforsik
ringer, som kan bruges i hele verden:
• Rejseulykke
• Sygdom/hjemtransport
• Flyforsinkelse og –forbindelse
• Flybagageforsinkelse
• Afbestilling
• Erstatningsmedarbejder
• Og meget mere.
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Se også de samlede forsikringsbetingelser.
Rabat med dit MasterCard
Vi har lavet rabataftaler med en række restauran
ter, forretninger og webshops i hele landet. Det
eneste, du skal gøre, er at betale med dit Master
Card hos en af leverandørerne, så bliver rabatten
automatisk trukket. Du kan efterfølgende se rabat
ten i din Webbank.
Klik ind på minefordele.dk og se, hvor der er penge
at spare.
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Kort om kortet
• Op til 42 dages rentefri kredit
• Kortholder kan hæve op til 30.000 kr. pr. måned.
• Kortholder kan købe for op til 50.000 kr. pr. må
ned i butikker, restauranter, på internettet osv.
• Kortet har en række gode rejseforsikringer
tilknyttet.
• Kortet giver adgang til en række gode
rabataftaler.
Hvis du har brug for højere forbrugsmuligheder el
ler rejseforsikringer, kan et MasterCard Business
Platinum måske være relevant.
Få et overblik
• Du kan læse mere på andelskassen.dk
• Sammenlign korttyperne på lpmastercard.dk
• Se alle rabataftaler på minefordele.dk

Hvad betyder "rentefrihed"?
Med dit MasterCard kan du opnå op til 42 dages rentefri
kredit. Rentefriheden består i, at kortposteringerne frem
dateres til næste dato for opkrævning – som om, du først
havde foretaget købene på dette tidspunkt.

