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Faktaark
Mastercard

Få et Mastercard med mange muligheder

• Større økonomisk frihed

• Forbruget på Spar Nord Mastercard afregnes hver måned

• Købssikring på dine mere værdifulde køb

• Tilkøb: Rejseforsikring, som er tilpasset dine behov

Øget tryghed med rejseforsikring

Vælg mellem forskellige rejseforsikringer, ud fra dine rejsebehov og ønsker. Du kan få den 
nødvendige dækning til fx hospitals- og lægeudgifter, flyselskabers konkurs, afbestilling og 
erstatningsrejse. Har du allerede købt rejsen, kan du også på denne rejse være dækket af 
rejseforsikringen på dit nye Mastercard. 

Rejseforsikring tilknyttet Spar Nord Mastercard har omfattende dækninger. Foruden kortholder 
dækker den også  familien under rejsen. Ønsker du familien dækket på ferierejser, hvor du som 
kortholder ikke deltager, skal du vælge “Plus” dækning.
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Loungeadgang i lufthavnen

Med et Mastercard 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 i loungen, bruger du et gratis loungebesøg og
betaler 180 kr. for et gæstebesøg.

Købssikring

Brug dit Mastercard og få ekstra tryghed, når du foretager køb af elektriske genstande til 
brug i hjemmet som fx hårde hvidevarer, TV, PlayStation, computer, husholdningsmaskiner, 
boremaskiner mv. med en minimumskøbspris på 1.000 kroner. Bemærk, at det er 
forudsætningen for at være dækket.

90 dages købsforsikring 
Købsforsikringen dækker, hvis for eksempel det nye TV falder ned fra væggen og går i stykker 
inden for 90 dage efter, at du har købt det.  

90 dages prissikring 
Prissikring dækker en prisforskel over 250 kroner, hvis du for eksempel har købt en ny 
computer og ser den samme vare til en lavere pris i en tilsvarende butik inden for 90 dage.  

3 års ekstra reklamationsret 
Købeloven sikrer dig reklamationsret i 2 år. Med købssikringen udvides din reklamationsret 
med yderligere 3 år - til i alt 5 år. 
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boremaskiner mv. med en minimumskøbspris på 1.000 kroner. Bemærk, at der er visse

Dækningsoversigt
Private - rejseforsikringer

Visa Kredit
Basis

Visa Kredit
Stor

Visa Kredit
Udvidet

Ung
Dækning

Sygdom og lægeudgifter

Hjemtransport

Erstatning ved flyselskabs 
konkurs

Afbestillingsforsikring

Erstatningsrejse

Koncert & festivalforsikring

Mistet og ødelagt bagage

Bagageforsinkelse

Flyforsinkelse eller aflyst fly

Ulykke

Selvrisiko på lejet bil

Erstatningsbil

Udvidet kaskoforsikring på 
lejet bil

Dækning for ægtefælle/
samlever og børn på ferie-
rejser UDEN kortholder

Maksimal varighed i dage 60 60 60 60
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