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Gør brug af de mange Mastercard fordele

• Bredt accepteret betalingskort i Danmark og udlandet 

• Handlefrihed med stor forbrugsgrænse og tryghed ved fx nethandel 

• Rentefri kredit i op til 45 dage 

• Kontaktløs betaling 

• Mulighed for unik rejseforsikring 

• Priority Pass tilknyttet Mastercard Business Platinum  

• Rabatkode til billeje hos Hertz og Avis

Vælg korttype efter behov

Spar Nord tilbyder forskellige versioner af Mastercard Business. Du har mulighed for at vælge 
imellem tre forskellige korttyper alt efter dit forbrugsbehov og din rejseaktivitet. Vælg imellem:

• Mastercard Business (uden rejseforsikring og med forbrugsgrænse på 50.000 kr. pr. døgn) 

• Mastercard Business Gold (med rejseforsikring og med forbrugsgrænse på 50.000 kr. pr. 
døgn) 

• Mastercard Business Platinum (med rejseforsikring, Priority Pass, dækning af selvrisiko ved 
billeje og med forbrugsgræse på 150.000 kr. pr. døgn)

Faktaark
Spar Nord Mastercard 
Business
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Rentefri kredit

Der er automatisk tilknyttet en rentefri kredit i op til 45 dage, der giver økonomisk fleksibilitet 
for virksomheden. Behovet for individuelle kredit- og forbrugsgrænser aftales nærmere med 
Spar Nords rådgiver.

Rejseforsikring til Mastercard Business Gold 
og Mastercard Business Platin 
 
 
Rejseforsikringen dækker i hele verden og giver en række unikke fordele som fx 
afbestillingsforsikring og dækning af sygdom, lægeudgifter, ulykke, mistet bagage, 
bagageforsinkelse etc. Og så er det heller ikke et krav, at rejsen skal være købt via kortet. 
Forsikringen omfatter både erhvervsrejser og private ferierejser. Ægtefælle/samlever samt 
børn under 24 år er også dækket på individuelle ferierejser. 

 
Loungeadgang med Mastercard  
Business Platin

Med et Mastercard Business Platinum får du automatisk et Priority Pass. Det betyder, 
at du som kortholder selv får 5 gratis besøg årligt pr. kalenderår i over 1.200 eksklusive 
lufthavnslounges verden over. Loungebesøg herudover og gæster koster 180 kr. pr. besøg.

• Eksempel: Tager du en gæst med ind, bruger du et gratis loungebesøg til dig selv og 
betaler 180 kr. for et gæstebesøg.

Overblik over Mastercard Business

Korttype Rejseforsikring Priority Pass Årligt gebyr Varekøb / døgn Kontanter / 
døgn

Mastercard 
Business Nej Nej 240 kr. 50.000 kr. 5.000 kr.

Mastercard  
Business Gold Gold Nej 1.195 kr. 50.000 kr. 7.000 kr.

Mastercard  
Business Platinum Platinum Ja 1.945 kr. 150.000 kr. 18.000 kr.


