Ansök om kortet som

stödjer vår
golfklubb
och ger dig bonuspoäng

LÄS MER OCH ANSÖK IDAG!
Fördelar med MoreGolf Mastercard:
• Utan årsavgift första året (ord. pris 295 kr/år)
• 1 % bonus på dina inköp upp till 100 000 kr.
Bonusen använder du som betalning vid t ex
greenfee eller inköp av nya golfklubbor hos
Dormy och Golfstore.
• Räntefri delbetalning av årsavgiften till din
golfklubb. Endast 29 kr/mån i delbetalningsavgift
tillkommer.*
• Läs mer om golfpaket, tävlingar och alla andra
fördelar på golf.se/moregolf
*

EXEMPEL PÅ DELBETALNING VID KÖP PÅ 10 000 KR
12 månader: effektiv ränta, 6,55 %. Sammanlagt belopp att betala 10 348 kr, månadsbelopp 862 kr.
6 månader: effektiv ränta, 6,11 %. Sammanlagt belopp att betala 10 174 kr, månadsbelopp 1 696 kr.
Avgift delbetalning: 29 kr per månad.

Hej Medlem!
Vi har ett samarbete med MoreGolf Mastercard
– golfarens betal- och kreditkort. MoreGolf
Mastercard stöttar Folksam Paragolf Tour,
Nordic Golf Tour och är huvudpartner till
MoreGolf Mastercard Tour.
Nu erbjuder vi dig som medlem att ansöka
om kortet via QR-koden nedan. Klubben
får vid godkänd ansökan en förmedlingsprovision som hjälper oss att göra ditt
medlemskap ännu bättre.

Scanna och ansök
enkelt med din mobil
eller klicka här.

MoreGolf Mastercard kan du göra betalningar och ta ut kontanter. Ordinarie
årsavgift 295 kr. Kreditränta f.n. 15,64 % (2020-02-05), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 16,50 % vid betalning med
e-faktura (20,90 % med pappersfaktura) och det sammanlagda belopp som
ska betalas är 21 665 kr vid betalning med e-faktura (22 085 kr med pappersfaktura). Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten återbetalas
med månatliga avbetalningsbelopp under 12 månader (avbetalningsbelopp
i snitt 1 805 kr vid betalning med e-faktura, 1 840 kr med pappersfaktura)
och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för
kontantuttag. Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 45 kr
per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,65 % på valutakursen. Betalas inte hela
kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa
betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr, men
högst skulden på kontot. Aviavgiften är 35 kr/pappersfaktura, 0 kr om du
använder e-faktura. Avtalet gäller tills vidare och ångerrätt gäller.

