Alla avgifter avser svenska kronor (SEK) om inget annat anges
Avgiftsstruktur för Travel Cash-kortkonto
Avgift
Insättning av pengar (laddning)
Banköverföring via Trustly

Mer information

Gratis

Inköp
Butikstransaktioner

Gratis

Bankautomater
Inrikes uttag i bankautomat

Internationella uttag i bankautomat

Saldoförfrågan

Efter de 2 kostnadsfria bankautomatuttagen per månad i
2 kostnadsfria
Sverige tillkommer den angivna avgiften för varje
per månad**,
ytterligare kontantuttag.
sedan:
10,00 SEK/uttag
2 kostnadsfria
per månad**,
sedan:
25,00 SEK
22,00 NOK

Efter de 2 kostnadsfria bankautomatuttagen per månad
utanför Sverige tillkommer den angivna avgiften för varje
ytterligare kontantuttag.

20,00 DKK
2,50 EUR
3,00 USD
2,25 GBP
4,50 CHF
10,00 PLN
300 JPY
100 THB
10,00 TRY
3,75 SGD
20 HKD

Avgiften för internationella uttag i bankautomat beror på
vilken valuta du tar ut. Om du gör uttag i någon av de
listade valutorna dras den avgift som anges för den
aktuella valutan från motsvarande valuta.

5,00 SEK
4,25 NOK
3,75 DKK
0,50 EUR
0,65 USD
0,40 GBP
0,55 CHF
2,25 PLN
65 JPY
20 THB
1,25 TRY
0,80 SGD
4.00 HKD

När du kontrollerar saldot från en bankautomat i Sverige
eller utlandet kommer den avgift som är associerad med
lokala valutan på platsen att
tillämpas.
Om du kontrollerar saldot från en bankautomat i ett land
vars lokala valuta ingår i listan kommer avgiften som är
förknippad med den lokala valutan att dras från
motsvarande valuta.

Om du gör uttag i en valuta som inte ingår i listan dras
den avgift som anges i SEK från din svenska valuta.

Om du kontrollerar saldot från en bankautomat i ett land
vars lokala valuta inte ingår i listan kommer avgiften som
anges under "Internationella uttag i bankautomat" att
dras från din valuta i SEK.

Om du inte har tillräckligt med pengar i den aktuella valutan kommer bankautomatavgifterna att dras i enlighet
med Travel Cash-kortets användarvillkor.
Övriga avgifter
Valutakonverteringsavgift – för
valutor som inte stöds

Återföringsavgift

3,50%

Om du gör ett inköp eller bankautomatuttag i en valuta
som inte ingår i listan kommer transaktionens värde att
konverteras till SEK och avgiften att uppgå till
MasterCards
konverterings-avgift
plus
valutakonverteringsavgiften på 3,50 % av transaktionens
värde. Se Travel Cash-kortets användarvillkor för
ytterligare information.

100 SEK

Om du vill överföra ditt tillgängliga saldo eller vill föra
över pengar till ditt svenska bankkonto tillkommer en
återföringsavgift.

Om du vill överföra ditt tillgängliga saldo eller vill föra
över pengar till ditt svenska bankkonto tillkommer en
återföringsavgift.

*
**

Tvisthanteringsavgift

100 SEK

Om du bestrider en transaktion med en säljare och du inte
får rätt så tillkommer en tvisthanterings-avgift

Kontoutdragsavgift

100 SEK

Om du vill ha kontoutdrag på papper hemskickat
tillkommer en kontoutdragsavgift.

Expressavgift

250 SEK

Om du kräver expressleverans av ett nytt kort hem till dig
kan en expressavgift tillkomma.

Förutom de bankautomatavgifter som anges här kan vissa bankautomatoperatörer ta ut avgifter för kontantuttag
eller andra aktiviteter som de inte informerar dig om i samband med transaktionen och
valutakonverteringsavgifter
kan tillkomma.
De kostnadsfria bankautomatuttagen
regleras per kalendermånad

