
Prisblad for  
SAS EuroBonus World MasterCard ®
pr. 1. maj 2014

SAS EuroBonus 
World MasterCard

Kortoprettelse Gratis 

Årligt kortgebyr – Privatkort EuroBonus Medlem (EBB) og EuroBonus Sølv (EBS)  295 kr.

Årligt kortgebyr – Privatkort EuroBonus Guld (EBG) og EuroBonus Diamant (EBD)  0 kr.

Årligt kortgebyr – Familiekort 95 kr.

Kontanthævning *) 2%, min. 50 kr.

Valutatillæg / Europa 1,50%

Valutatillæg uden for Europa 2,00%

Månedsrente ved fordeling af saldoen over flere måneder pr. 20. juli 2012 1,46%

Debitorrenten pr. 20. juli 2012 18,99%

Erstatningskort  150 kr.

Kopi af kontoudtog  100 kr.

Kopi af nota - pr. nota  150 kr.

Forhøjelse af Kreditmaksimum på Kreditaftale  350 kr.

Fremsendelse af kort til udland med kurer  200 kr.

Nødkontanter inden 48 timer  500 kr.

Overtræksgebyr  50 kr.

Opsigelsesgebyr (ved opsigelse inden 6 måneder fra kortoprettelse)  100 kr.

Gebyr ved betaling med check, pr. check 40 kr.

Gebyr ved afvisning af check m.v.  250 kr.

Gebyr ved henstand med betaling  200 kr.

Genfremsendelse af girokort ifm. afviklingsordning, pr. gang  100 kr.

Morarente Privatkort: Referencerenten + 8,00%, dog minimum den for kontoen  fastsatte rentesats, jf. det til enhver tid gældende prisblad

Rykkergebyr Privatkort / konti, pr. rykker  100 kr.

Inkassogebyr Privatkort / konti  100 kr.

Oprettelse af frivilligt forlig: Udenretslige inddrivelsesomkostninger opgøres i henhold til bekendtgørelse 601 af 12.7.2002 

Timebetaling excl. moms 500 kr.

Timebetaling IT excl. moms 1000 kr.

Tinglysning 1400 kr.

Indhentning af tingbogsattest 175 kr.

*) For kontanthævning i kontantautomat gælder følgende begrænsninger:  Der kan maksimalt hæves 3.000 kr. pr. døgn; dog max. 15.000 kr.   
pr. løbende 30 dage. Lokalt fastsatte begrænsinger pr. hævning  kan forekomme i udlandet.
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SAS EuroBonus World MasterCard – udnyttelse af kreditmaksimum 100% 50% 25%

Samlet træk  30.000 kr.  15.000 kr.  7.500 kr.

Lånebeløb  29.705 kr.  14.705 kr.  7.205 kr.

Årsgebyr EuroBonus Medlem (EBB) / EuroBonus Sølv (EBS)  295 kr.  295 kr.  295 kr.

Sum af renter i kredittens løbetid  5.253 kr.  2.627 kr.  1.313 kr.

Sum af lånebeløb + kreditomkostninger

EuroBonus Medlem (EBB) / EuroBonus Sølv (EBS)  35.548 kr.  17.922 kr.  9.108kr.

EuroBonus Guld (EBG) / EuroBonus Diamant (EBD)  35.253 kr.  17.627 kr.  8.813kr.

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

EuroBonus Medlem (EBB) / EuroBonus Sølv (EBS) 20,36% 21,78% 24,75%

EuroBonus Guld (EBG) / EuroBonus Diamant (EBD) 18,99% 18,99% 18,99%

(Baseret på renten pr. 20.  juli 2012)

Beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) sker ud fra kreditaftalens løbetid på 1 år.

Omregningskurs ved forbrug i anden valuta end DKK:

Ved omregning fra udenlandsk valuta anvendes den kurs kortudsteder modtager fra MasterCard som referencekurs. Undtagelser kan forekomme.

Ved europæiske valutaer forstås: Euro, britiske pund, islandske kroner, norske kroner, svenske kroner, schweiziske franc, litauiske litas, polske zloty, 
tjekkiske koruna, ungarske forint, bulgarske lev, rumænske lei og kroatiske kuna. 

For alle valutaer beregnes et valutatillæg ved omregningen - jf. prisbladet.

Gebyr ved betaling: 

Betalingsmodtagere kan kræve et gebyr for at modtage kortet. 


