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Nordea Platinum

Nordea Platinum -kortilla maksat ostoksesi vaivattomasti niin Suomessa kuin
ulkomailla. Kortilla teet ostoksia myös verkossa sekä nostat käteistä automaateista.
Kortin lähimaksuominaisuudella maksat pienet ostoksesi nopeasti ja sujuvasti.
Lisätietoa lähimaksamisesta saat tästä oppaasta ja osoitteesta nordea.fi.
Yhdistelmäkortilla voit maksaa ostoksesi joko luotolta (Credit) tai suoraan
pankkitililtäsi (Debit). Saat kaikille korttiluotolla tehdyille ostoille ja käteisnostoille
keskimäärin 30 päivää korotonta maksuaikaa. Laskun saatuasi päätät, maksatko koko
summan, vähimmäiserän vai jotain siltä väliltä.*
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Nordean verkkopankissa tai puhelimeen ladattavassa mobiilipankki-sovelluksessa
voit seurata helposti korttiostoksiasi tai muuttaa korttisi asetuksia missä ja milloin
tahansa.

* Todellinen vuosikorko laskettuna 1500
euron käytössä olevalle Nordea Platinum
Mastercard -luotolle on sopimusasiakkaalle
12,1 (06/2018). Luoton korko on 3 kuukauden
Euribor + 7,5 %. Laskennassa on huomioitu
kuukausittainen tilin ylläpitoon liittyvä maksu
3 euroa. Laskelmassa on käytetty oletuksena
e-laskua. Pääkortti on sopimusasiakkaalle
vuosi- ja kuukausimaksuton. Nordea Platinum
Mastercard -kortin luottoraja on vähintään
8 500 euroa ja enintään 42 100 euroa. Luotto
on voimassa toistaiseksi. Luoton maksettava
kokonaismäärä riippuu luoton käytöstä,
sovitusta takaisinmaksuerien suuruudesta ja
luottosopimuksen kestosta. Luotonantaja on
Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven Katu
9, Helsinki, 00020 NORDEA. Kortin myöntäjä
on Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5,
00020 NORDEA.Esitteen tiedot vastaavat
tilannetta 07/2018.

Rentoudu matkoillasi
Priority Pass -loungeissa

Nordea Platinum -kortinhaltijana nautit Priority Pass -loungeista yli 300 lentokentällä
ympäri maailman. Saat Priority Pass -kortillasi kuusi ilmaista lounge-käyntiä vuodessa.
Halutessasi voit ottaa ystäväsi tai perheenjäsenesi mukaan loungeen, jolloin jokainen
vieraasi vähentää yhden maksuttoman käynnin.
Lähin lounge löytyy Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Tarkista matkakohteesi lounget
etukäteen osoitteesta www.prioritypass.com.

Jatkuva matkavakuutus
koti- ja ulkomaanmatkoille

Nordea Platinum -korttiin sisältyy jatkuva matkavakuutus sekä koti- että
ulkomaanmatkoille. Vakuutus ei edellytä matkan maksamista kortilla. Vakuutettuja
ovat 16–78-vuotiaat Nordea Platinum -kortinhaltijat sekä mukana matkustavat
perheenjäsenet vakuutusehtojen mukaisesti.
Matkavakuutus kattaa mm. matkasairaus- ja matkatapaturmakorvaukset
sairaskuljetuksineen, matkatavaravakuutuksen sekä matkan peruuntumis- ja
keskeytymisturvat. Vakuutettu on oikeutettu myös odottamiskorvaukseen,
jos matkatavarat tai lennot myöhästyvät, matka keskeytyy tai hän myöhästyy
matkalta tai jatkoyhteydeltä. Matkavakuutukseen kuuluu myös vastuuvakuutus.
Vakuutusyhtiön Matkahätäpalveluyhtiö Tryg Alarm, Falck Global Assistance auttaa sinua
vakavissa hätätilanteissa numerossa +358 800 93556, 24h/vrk.
Tutustu tarkemmin kattavaan matkavakuutukseen ja vakuutusehtoihin
verkkopankissa.

Vakuutuksen myöntää Tryg Vakuutusyhtiö,
Sveavägen 167, 11346 Tukholma, Ruotsi. Jos
matkustat maahan, jossa tarvitaan erillinen
todistus matkavakuutuksesta, ota yhteyttä
vakuutusyhtiön asiakaspalveluun
+358 800 935 55 ma-pe klo 8-16.

Tuoteturva-vakuutuksella
lisäturvaa ostoksillesi

Nordea Platinum -korttia kannattaa käyttää kaikkiin hankintoihin. Kun ostat korttisi
luotto-ominaisuudella vähintään 100 euron arvoisen tavaran kotiisi tai vapaaajan asunnollesi, saat sille maksuttoman Tuoteturva-vakuutuksen. Se korvaa
Pohjoismaista ostetun tavaran vahingoittumisen tai rikkoutumisen vakuutusehtojen
mukaisesti.
Tutustu tarkemmin Tuoteturva-vakuutukseen ja sen ehtoihin verkkopankissa.

Vakuutuksen myöntää Tryg Vakuutusyhtiö
+358 800 935 55, ma-pe klo 8-16,
Sveavägen 167, 11346 Tukholma, Ruotsi.

Turvallisia verkko-ostoksia

Rekisteröi korttisi verkkomaksukelpoiseksi, jos haluat tehdä internet-ostoksia.
Rekisteröinnin teet helposti verkkopankissa kohdassa Kortit. Samalla korttisi liitetään
Mastercard SecureCode -palveluun.
Mastercard SecureCode -palvelua käyttäen maksat verkko-ostoksesi turvallisemmin.
Palvelun avulla sekä ostaja että kauppias voidaan tunnistaa luotettavasti, eivätkä
korttisi tiedot joudu vääriin käsiin. Palveluun liittyneet verkkokauppiaat tunnistat
Mastercard SecureCode -tunnuksesta.
Kun maksat kortillasi Mastercard SecureCode -palveluun liittyneessä verkkokaupassa,
vahvistat maksun omilla pankkitunnuksillasi. Maksaessasi verkossa tarvitset kortin
numeron ja voimassaoloajan lisäksi myös kolminumeroisen turvakoodin, joka löytyy
kortin kääntöpuolelta.

Lähimaksaminen
Nordea Platinum -kortilla
Nordea Platinum -yhdistelmäkortin debit-ominaisuus mahdollistaa alle 25 euron
suuruiset lähimaksut, jotka voit maksaa ilman tunnusluvun näppäilyä. Käytännössä
tämä merkitsee sinulle nopeutta ja helppoutta maksamiseen.
Voit aina halutessasi maksaa myös pienet ostokset normaalin tapaan tunnuslukua
käyttäen. Yli 25 euron korttiostokset maksat edelleen asettamalla kortin
maksupäätteeseen ja näppäilemällä tunnuslukusi.
Ensimmäinen tunnusluvulla hyväksymäsi ostos pankkitililtä aktivoi
lähimaksuominaisuuden kortillasi.

Lähimaksaminen on mahdollista, kun
maksupäätteessä on lähimaksamisesta
kertova symboli ja kauppias ottaa vastaan
lähimaksuja.

Nordea Platinum
myös perheenjäsenille
Saat halutessasi Nordea Platinum Mastercard -rinnakkaiskortit kaikille 15 vuotta
täyttäneille perheenjäsenillesi. Rinnakkaiskorttia voit hakea konttorissamme.
Tule konttoriin yhdessä rinnakkaiskortin hakijan kanssa.
Kukin täysi-ikäinen kortinhaltija voi liittää korttiin oman pankkitilinsä debit-ominaisuuden
käyttöä varten. Halutessasi voit rajoittaa rinnakkaiskortin käyttöä asettamalla luotolle
erillisen käyttörajan. Kaikkien korttien tapahtumat näkyvät samalla laskulla.

Jos korttisi katoaa
Jos Nordea Platinum -korttisi katoaa tai varastetaan ulkomailla, apu on lähellä.
Voimme esimerkiksi toimittaa vuorokauden sisällä käteistä lähimpään Mastercard
-käteisnostopisteeseen. Palvelemme ympäri vuorokauden numerossa
+358 9 696 4696.
Jos korttisi katoaa, varastetaan tai ulkomainen automaatti taltioi korttisi, ilmoita siitä
mahdollisimman pian pankkien sulkupalvelunumeroon. Katoamisilmoituksen tekemistä
helpottaa, jos tiedät korttisi numeron. Tallenna sulkupalvelun numero puhelimeesi.

Sulkupalvelun puhelinnumerot:
• kotimaassa 020 333 (24h/vrk)
• ulkomailta +358 20 333 (24h/vrk)
Jos korttisi varastetaan, tee myös
rikosilmoitus poliisille.

