Vissa idéer är
värda att förverkliga

Delbetalning
på dina villkor
Mitt kort trygga köp

Om Santander Consumer Bank
I Sverige har Santander Consumer Bank 450 000 kunder och
erbjuder sparkonton, privatlån, fordonsfinansiering, betal- och
kreditkort samt delbetalning i butik och för e-handel. Santander
i Sverige har 450 medarbetare med kontor i Stockholm.
Santander Consumer Bank är en del av den globala bankkoncernen
Banco Santander, en av världens största banker med 117 miljoner
kunder i över 45 länder. Santander har under de senaste tio åren
utsetts till världens bästa bank tre gånger.

Kontakta oss

EEL.16.000.15

Du är alltid välkommen att besöka oss på santanderconsumer.se
eller ringa oss vardagar 9–17 på 08-559 514 00.

Handla
och delbetala
tryggt

Ett kort utan årsavgift
När du väljer delbetalning får du ett MasterCard som fungerar
över hela världen. Du får dessutom alltid upp till 60 dagars
räntefrihet i alla butiker i Sverige som är anslutna till Mitt kort
trygga köp när du betalar med kortet. Läs mer om alla fördelar,
butiker och fullständiga villkor för Mitt kort trygga köp på
www.santanderconsumer.se/tryggakop

Köpförsäkring – extra trygghet på köpet
Prisgaranti 90 dagar

Ansök om Mitt kort trygga köp
från Santander Consumer Bank

Hittar du en likadan vara till ett lägre ordinarie pris får du
ersättning för mellanskillnaden. Gäller för de flesta produkter
för personligt bruk och du kan få upp till 15 000 kronor tillbaka.

	
Välj räntefri delbetalning mellan 3 till 23 månader

Allrisk 90 dagar

	
Köpförsäkring ingår utan extra kostnad

Har du köpt en vara som skadas eller blir stulen, kan du få en
ny vara eller ersättning för reparationskostnaden. Ersätter upp
till 25 000 kronor/vara.

	
Du får ett MasterCard utan årsavgift

Garanti 3 år
Gäller för hemelektronik eller hushållsmaskiner där det uppstår
ett garantifel som är mekaniskt, elektriskt eller elektroniskt
och som inte beror på yttre skada. Du kan få en ny vara eller
ersättning för reparationskostnaden. Ersätter upp till 15 000
kronor/vara och gäller i upp till 3 år från inköpsdatum.

Dela upp betalningen räntefritt
Hos oss kan du välja att räntefritt dela upp betalningen för det
du handlar mellan 3 till 23 månader. Du väljer själv hur mycket du
vill betala tillbaka av beloppet under den perioden. Fråga gärna
personalen i butiken för att se vad som passar dig bäst.

Köpförsäkringen ingår alltid utan självrisk.

Så kan du dela upp din betalning under den räntefria tiden
Kreditbelopp
10 000 kr

3 månader

5 månader

11 månader

23 månader

Räntefri period

Inköpsmånad + 3 mån

Inköpsmånad + 5 mån

Inköpsmånad + 11 mån

Inköpsmånad + 23 mån

Månadskostnad

3 398 kr x 3 (lägst 0 kr)

2 059 kr x 5 (lägst 0 kr)

966 kr x 11 (lägst 200 kr)

491 kr x 23 (lägst 300 kr)

Uppläggningsavgift

195 kr

295 kr

295 kr

595 kr

Aviavgift

0 kr

0 kr

30 kr

30 kr

Totalt belopp
att betala

10 195 kr

10 295 kr

10 625 kr

11 285 kr

Effektiv ränta

12,30 %

12,37 %

13,01 %

13,11 %

Efter den räntefria perioden,
vid kontantuttag och när du
handlar någon annanstans än
i anslutna butiker är räntan f n
19,95 %, aviaviften 30 kr/mån.
Uttagsavgift i automat är 3 % av
uttagsbeloppet dock lägst 35 kr,
valutaväxlingsavgift 1,5 %. Lägsta
belopp att betala varje månad
är 1/24 av skuldsaldot inklusive
räntor och avgifter, dock lägst
150 kr/mån. Betalning av lägsta
beloppet varje månad innebär
en längre återbetalningstid och
en högre total kreditkostnad.
Kreditavtalet löper tills vidare.

