Nordea Black

Nordea Black -kortti tarjoaa sinulle monipuolista maksamista, yksilöllistä
palvelua sekä ainutlaatuisia etuja.
Yhdistelmäkortilla voit maksaa ostoksesi joko luotolta (Credit) tai suoraan
pankkitililtäsi (Debit). Saat kaikille korttiluotolla tehdyille ostoille ja
käteisnostoille keskimäärin 30 päivää korotonta maksuaikaa.* Nordea
Black -kortin debit-ominaisuus sisältää lähimaksumahdollisuuden.
Voit maksaa alle 50 euron ostokset lähimaksu-ominaisuudella ilman
tunnuslukua, vain korttia näyttämällä. Halutessasi voit kuitenkin maksaa
myös pienet ostoksesi tunnuslukua käyttäen.
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Sinua palvelee
• pankkiasioissa Private Banking -asiakaspalvelu 020 7248 300
• muissa Nordea Black -korttiin liittyvissä asioissa
Nordea Black -palvelu 09 6964 6000.

* Todellinen vuosikorko laskettuna 1500 euron
käytössä olevalle Nordea Black Mastercard -luotolle on
sopimusasiakkaalle 12,1 % (06/2018). Luoton korko on 3 kk
Euribor +7,5 %. Pääkortti on sopimusasiakkaalle vuosi- ja
kuukausimaksuton. Nordea Black -kortin luottoraja on
vähintään 2000 euroa ja enintään 50 000 euroa. Luotto on
voimassa toistaiseksi. Luoton maksettava kokonaismäärä
riippuu luoton käytöstä, sovitusta takaisinmaksuerien
suuruudesta ja luottosopimuksen kestosta. Luotonantaja ja
kortin myöntäjä on Nordea Bank Oyj. Esitteen tiedot vastaavat
tilannetta 06/2018.

Concierge-palvelu
käytössäsi kellon ympäri

Maksuton Concierge-palvelu on henkilökohtainen avustajasi ympäri
vuorokauden.
Palvelu huolehtii käytännön järjestelyistä puolestasi arjessa ja juhlassa.
Tarvitsetpa tietoa tulevasta matkakohteestasi, lentolippujen tai hotellin
varauksen tai vaikka kukkalähetyksen puolisollesi, voit hoitaa asiasi
yhdellä puhelinsoitolla. Mahdolliset kuluja aiheuttavat lisäpalvelut
veloitetaan kätevästi suoraan Nordea Black -kortiltasi.
Tutustu palveluun tarkemmin verkkopankissa.
Concierge-palvelun tavoitat numerosta 09 6964 6000.

Priority Pass – nauti
matkastasi alusta alkaen

Vältä lentokenttien ruuhkat ja hälinä. Nordea Black -kortinhaltijana
voit vetäytyä odottelemaan lentoasi ylelliseen Priority Pass
-loungeen.
Loungessa voit tutustua rauhassa päivän lehteen, vastata
sähköposteihin, nauttia virvokkeita ja pikkupurtavaa tai vain levätä
ennen lentomatkaasi.
Priority Pass -loungeja on maailmanlaajuisesti yli 700, ja lähimmät
niistä löytyvät Helsinki-Vantaan lentokentältä. Nordea Black
-kortinhaltijana olet oikeutettu rajoittamattomiin lounge-vierailuihin.
Tarkista matkakohteesi lounget osoitteesta www.prioritypass.com.

Kattava matkavakuutus
koti- ja ulkomaanmatkoille
Matkasta kuuluu nauttia – ei murehtia. Siksi Nordea Black -korttiin
sisältyy kattava matkavakuutus, joka turvaa sinua matkallasi niin
lähelle kuin kauaskin.
Matkavakuutus auttaa, jos kaikki ei menekään suunnitelmien
mukaan – olipa ongelmasi pieni tai suuri. Myöhästyneen lennon
tai matkalaukun kustannukset, kuten myös matkatapaturmat
sairaskuljetuksineen, korvataan sinulle vakuutusehtojen
mukaisesti. Voit olla yhteydessä vakuutusyhtiön Tryg Alarm, Falck
Global Assistance Matkahätäpalveluun (puh. +358 800 93556)
ympäri vuorokauden. Tutustuthan vakuutusehtoihin tarkemmin
verkkopankissa.
Hätäkäteistä yllättäviin tilanteisiin
Jos korttisi katoaa tai joutuu vääriin käsiin matkalla, ilmoita siitä
viipymättä korttien Sulkupalveluun +358 20 333, 24 h/vrk.
Hätäkäteispalvelun avulla saat pikaisesti käteistä rahaa käyttöösi.
Nostettu summa ja siitä aiheutuvat hinnaston mukaiset kulut
lisätään seuraavalle laskullesi.

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

Laajaa lisäturvaa
Nordea Black tarjoaa sinulle kattavaa vakuutusturvaa monessa
tilanteessa, kun maksat ostoksesi kortin Credit-ominaisuudella.
Korttiisi sisältyy mm.
•
•
•
•

Tuoteturva-vakuutus, joka antaa kattavaa lisäturvaa kodin ja
vapaa-ajan asunnon hankinnoille
Omavastuuturva vuokra-autolle ulkomailla
Jatkotakuu, joka suojaa hankintojasi vähintään kaksi vuotta
tuotteen takuuajan päättymisestä
Hole-in-one-turva kattamaan tarjoamasi hole-in-one-juomat, jotta
voit juhlia huoletta.

Vakuutus korvaa tapahtumat vakuutusehtojen mukaisesti.
Tutustuthan vakuutusehtoihin verkkopankissa.

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

Suojaa korttisi
juuri haluamallasi tavalla
Mielenrauhaa saat rajaamalla Nordea Black -korttisi käytön
tarvitsemallesi tasolle.
Kortin käyttöön liittyviä rajauksia voit muuttaa verkkopankissa tai
mobiilipankissa.
Turvarajojen avulla asetat kortillesi vuorokausikohtaiset nostorajat
käteisautomaatti-nostoja tai laskunmaksuautomaateilla tehtäviä heti
maksettavia maksuja varten.
Maantieteellisellä rajauksella voit rajoittaa kortin käyttöaluetta
kaupan maksupäätteillä sekä nostoautomaateilla. Voit esimerkiksi
sallia kortin käyttämisen ainoastaan Suomessa ja laajentaa
käyttöaluetta vain, kun lähdet ulkomaille.
Verkkokäyttöasetuksella voit estää tai sallia korttisi käytön
internetissä. Voit muuttaa asetusta verkkopankissa tai Nordea
Mobiilipankki -sovelluksessa niin usein kuin haluat. Verkossa
tehtävien korttimaksujen turvallisuutta parantaa verkkokauppiaan
käyttämä Mastercard Identity Check -palvelu, jonka tunnistaa sivulla
olevasta logosta. Verkkomaksu vahvistetaan pankkitunnuksilla tai
muilla pankin hyväksymillä tunnuksilla.
Lisätietoa ominaisuuksista, eduista, tarkemmista ehdoista ja palveluiden hinnoista löydät verkkopankista.

Nordea Black
myös perheenjäsenille

Voit hakea Nordea Black -rinnakkaiskorttia myös
perheenjäsenillesi. Rinnakkaiskorttien avulla perheesi voi
nauttia kaikista Nordea Blackin monipuolisista eduista.
Rinnakkaiskortinhaltijat voivat liittää korttiin oman pankkitilinsä
debit-ominaisuutta varten. Voit vapaasti asettaa jokaiselle
rinnakkaiskortille oman laskutuskausikohtaisen käyttörajan.
Jos haluat tilata rinnakkaiskortin perheenjäsenellesi, tule
käymään Nordean konttorissa tulevan rinnakkaiskortinhaltijan
kanssa.

