
Kortet

Rentefri kredit op til

Forbrugslimit pr. md.

Kontantlimit pr. dag

Årsrejseforsikring med
verdensdækning

Kortholder og medrejsende
familie

Afbestillingsforsikring

Ruteflyselskabs konkurs

Erstatningsrejse/
feriekompensation

Sygdom og lægeudgifter

Ulykkesforsikring

Bortkommet bagage

Bagageforsinkelse

Dækker selvrisiko ved billeje

Dækker familien på egne
ferierejser (Plusdækning)

Priority Pass

Har du fået dit gratis Spar Nord Mastercard?

Med dit Spar Nord Mastercard får du altid:

Med et Spar Nord Mastercard på hånden får du en masse fordele, når du handler både i butikker og på nettet. 
Husk, som Stjernekunde i Spar Nord behøver et Mastercard ikke at koste dig noget. Vil du have en 
rejseforsikring tilknyttet dit Mastercard, kan du få det fra kun 395 kr. om året.

Rentefri kredit i op til 45 dage

Prissikring i 90 dage

Forsikring mod skader på produktet i 90 dage 

3 års ekstra reklamationsret

Forsikring mod identitetstyveri

Rabat på billeje hos AVIS og HERTZ

Kontaktløs betaling

Mulighed for ekstrakort til familien

250 kr.

(0 kr.**)

395 kr. 0 kr.895 kr. 1495 kr.

Mastercard Mastercard
Classic

Mastercard
Gold

Mastercard
Gold Plus med 
Priority Pass*

Mastercard
Platinum

30.000 kr. 30.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 150.000 kr.

30.000 kr. 30.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 150.000 kr.

3.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 15.000 kr.

+200 kr. +200 kr. +250 kr. 

* Kun for StjernePLUS-kunder
**  Stjernekundepris

Eksempel på samlede kreditomkostninger ved udnyttelse af 
kreditmaksimum på 30.000 kr. Bemærkninger

Kreditramme 30.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr.

Ved udnyttelse på 25% 50% 100%

Renter 0 0 0

Diverse løbende omkostninger 190 kr. 190 kr. 190 kr.

Sum af lånebeløb og kreditomkostninger 7.690 kr. 15.190 kr. 30.190 kr.

Årlige omkostninger i procent (AOP) 2,58% 1,27% 0,63%

Beregnet på baggrund af et Mastercard med månedlig betaling af det lånte beløb.
Mastercard er gratis for Stjernekunder. ÅOP er i disse tilfælde 0%. Kortets pris betales årligt forud.




