Nordea Black

Nordea Black-kortet ger dig mångsidiga betalmöjligheter, individuell
betjäning och unika förmåner.
Med kombikortet kan du betala dina inköp antingen med kredit (Credit)
eller direkt från ditt bankkonto (Debit). Du får i genomsnitt 30 dagar
räntefri betalningstid* på alla inköp och kontantuttag med kortkrediten.
Nordea Black-kortets debitegenskap möjliggör kontaktlös betalning. Du
kan kontaktlöst betala dina inköp på mindre än 25 euro utan att slå in
pinkoden, dvs. bara genom att visa upp kortet. Om du vill kan du ändå
betala även små inköp med pinkoden.
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Du får betjäning
• i bankärenden av Private Bankings kundservice 020 7248 300
• i övriga ärenden i anknytning till Nordea Black-kortet av
Nordea Black-service 09 6964 6000.
* För avtalskunder är den effektiva räntan 12,1 % beräknad på en
Nordea Black Mastercard-kredit på 1 500 euro (06/2018). Räntan
på krediten är 3 månaders euribor + 7,5 %. Avtalskunderna betalar
ingen års- eller månadsavgift för huvudkortet. Kreditlimiten för
Nordea Black-kortet är minst 2 000 euro och högst 50 000 euro.
Krediten är i kraft tills vidare. Det totalbelopp som ska betalas
beror på den utnyttjade krediten, beloppet av de avtalade
återbetalningsraterna och kreditavtalets längd. Kreditgivaren och
kortutgivaren är Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, 00020
Nordea, Helsingfors. Uppgifterna i broschyren beskriver läget
06/2018.

Concierge Service
till din tjänst dygnet runt

Concierge Service är en avgiftsfri och personlig tjänst som hjälper dig
dygnet runt.
Tjänsten sköter de praktiska arrangemangen för dig i såväl vardag
som fest. Oberoende av om du behöver information om ditt nästa
resmål, en bokning av flygbiljetter eller hotell eller varför inte en
blomsterförsändelse till din make kan du sköta det genom ett samtal.
Ditt Nordea Black-kort debiteras direkt med kostnader för eventuella
tilläggstjänster.
Bekanta dig närmare med tjänsten i nätbanken.
Concierge-tjänsten når du på 09 6964 6000.

Priority Pass – njut av din
resa genast från början

Undvik rusningarna och bullret på flygplatserna. Som innehavare
av Nordea Black kan du vänta på ditt flyg på lyxiga Priority Passlounger.
På loungerna kan du i lugn och ro bekanta dig med dagens tidning,
svara på e-post, njuta av förfriskningar och tilltugg eller bara vila en
stund inför flygresan.
Det finns mer än 700 Priority Pass-lounger i världen, och de
närmaste finns på Helsingfors-Vanda flygplats. Som innehavare av
Nordea Black-kortet får du besöka lounger så ofta som du vill. Kolla
loungerna i ditt resmål på www.prioritypass.com.

Omfattande reseförsäkring
för resor i Finland och
utlandet
Du ska njuta av resan – inte bekymra dig över den. Därför har
Nordea Black-kortet en omfattande reseförsäkring som skyddar
dig under dina resor till när och fjärran.
Reseförsäkringen hjälper om allt inte går enligt planerna,
oberoende av om ditt problem är litet eller stort.
Du får ersättning för kostnaderna för försenade flyg eller resväskor
och reseolycksfall inklusive sjuktransporterna i enlighet med
försäkringsvillkoren. Du kan när som helst på dygnet kontakta
försäkringsbolaget; Tryg Alarm, Falck Global Assistance, 24h service
tfn. +358 800 93556. Bekanta dig närmare med försäkringsvillkoren
i nätbanken.
Kriskontanter i överraskande situationer
Om ditt kort försvinner eller hamnar i fel händer under resan
meddela det genast till spärrtjänsten för kort genom att ringa
+358 20 333, 24/7. Med hjälp av kriskontanttjänsten får du snabbt
tillgång till kontanter. Den uttagna summan och kostnaderna för
tjänsten enligt prislistan läggs på din följande faktura.

Gruppförsäkringen beviljas av försäkringsbolaget
Tryg Forsikringer A/S.
+358 800 935 55
mån-fre kl. 8-16
Sveavägen 167, 11346, Stockholm Sverige.

Omfattande
tilläggsskydd
Nordea Black erbjuder dig omfattande tilläggsskydd i flera
situationer när du betalar dina inköp med kortets kreditegenskap.
På ditt kort har du bland annat
• Produktskyddsförsäkring som ger omfattande tilläggsskydd
för inköp till hemmet och fritidshemmet
• Självriskskydd för hyrbilar utomlands
• Förlängd garanti som skyddar dina inköp i minst två år
efter att garantin för produkten har gått ut
• Hole-in-one-skydd täcker kostnaderna för de hole-inone-drycker som du ska bjuda på, du kan alltså fira utan
bekymmer.
Försäkringen ersätter olyckorna och händelserna i enlighet med
försäkringsvillkoren. Läs försäkringsvillkoren i nätbanken.
Gruppförsäkringen beviljas av försäkringsbolaget
Tryg Forsikringer A/S.
+358 800 935 55
mån-fre kl. 8-16
Sveavägen 167, 11346, Stockholm Sverige.

Skydda ditt kort
precis som du vill
Sinnesro får du genom att avgränsa användningen av ditt Nordea
Black-kort inom lämpliga ramar. Du kan ändra avgränsningarna i
nät- eller mobilbanken.
Du kan sätta dygnsspecifika gränser för kontantuttag i automater
eller betalning av räkningar som betalas med detsamma i
betalautomater.
Genom en geografisk avgränsning kan du begränsa kortets
användningsområde i fråga om betalterminaler och uttags
automater. Du kan till exempel tillåta kortanvändning bara i Finland
och utvidga området när du ger dig ut på en utlandsresa.
Genom webbinställningarna kan du tillåta eller spärra
nätanvändningen av ditt kort. Du kan ändra inställningarna i
nätbanken eller i appen Nordeas mobilbank så ofta som du vill.
Kortbetalningarna på nätet blir tryggare om nätbutiken använder
tjänsten Mastercard SecureCode som är lätt att känna igen på
tjänstens logo på sidan. Nätbetalningen bekräftas med bankkoderna
eller andra koder som banken godkänner.

Ytterligare uppgifter om egenskaper och förmåner samt de
detaljerade villkoren och priserna finns i nätbanken.

Nordea Black
också för dina
familjemedlemmar

Du kan ansöka om Nordea Black-parallellkort också för dina
familjemedlemmar. Med hjälp av parallellkorten kan din familj
njuta av de mångsidiga förmånerna med Nordea Black.
Innehavare av parallellkort kan ansluta sina egna bankkonton
till kortet för debitegenskapen. Du kan fritt sätta en egen
bruksgräns per faktureringsperiod för varje parallellkort.
Om du vill beställa ett parallellkort till din familjemedlem, besök
ett Nordeakontor tillsammans med den blivande innehavaren
av parallellkortet.

