PRISLISTE KORT
Prislisten gjelder fra 04.09.2015

DEBETKORT

Kundeavtale

Kunder

Årsavgift

300,00

300,00

Valgfri design

100,00

100,00

Uttak i vår minibank man-fre 8.00-16.00

Gratis

Gratis

Uttak i vår minibank ellers

Gratis

4,00

Uttak andre minibanker

Gratis

7,00

Varekjøp i Norge

Gratis

4,00

Varekjøp VISA innland

Gratis

5,00

Varekjøp VISA utland

5,00

5,00

VISA-uttak i norske og utenlandske
minibanker

30,00
+ 1 % av
beløpet

30,00
+ 1 % av
beløpet

Valutapåslag

1,75 %

1,75 %

Bruk:

Ørland Sparebank
Ørland Sparebank er en
selvstendig og solid lokal
sparebank med en
forvaltningskapital på 2,7
milliarder kroner.
Banken har 29 ansatte, og
har Ørland Kommune som
sitt primære
markedsområde
Banken legger stor vekt på
personlige relasjoner og
høy servicegrad til sine
kunder
Ørland Sparebank er en
aktiv medspiller i
lokalmiljøet - både for
næringslivet og lag og
foreninger.
Banken bruker hvert år
betydlige midler i form av
sponsorstøtte både til
idretts- og kulturarbeid.

Kort Junior og
Kort Ungdom 13 - 18 år

Kunder

Ungdomskort - VISA Electron

Gratis

Bruk:
Uttak minibank

Gratis

Varekjøp i Norge

Gratis

Varekjøp VISA

5,00

VISA-uttak i norske og utenlandske
minibanker

30,00
+ 1% av
beløpet

Fortsetter neste side.....
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KREDITTKORT
GOLD VISA
GOLD MASTERCARD
VIVO for ungdom
VISA BUSINESS

Ørland Sparebank
Ørland Sparebank er en
selvstendig og solid lokal
sparebank med en
forvaltningskapital på 2,7
milliarder kroner.
Banken har 29 ansatte, og
har Ørland Kommune som
sitt primære
markedsområde
Banken legger stor vekt på
personlige relasjoner og
høy servicegrad til sine
kunder
Ørland Sparebank er en
aktiv medspiller i
lokalmiljøet - både for
næringslivet og lag og
foreninger.
Banken bruker hvert år
betydlige midler i form av
sponsorstøtte både til
idretts- og kulturarbeid.

Kredittkort:

Kundeavtale

Kunder

Årsavgift

Gratis

Gratis

Tilleggskort (ikke Visa Business)

Gratis

Gratis

Varekjøp

Gratis

Gratis

eFaktura/Grønn Faktura

Gratis

Gratis

Uttak i norske og utenlandske minibanker
(+ 1 % av uttaksbeløpet)

25,00

25,00

Kontantuttak i bank (+ 1 % av
uttaksbeløpet)

75,00

75,00

Valutapåslag ved bruk i utland

1,75 %

1,75 %

Nominell rente av benyttet kreditt, pr. mnd

1,83%

1,83%

SMS varsling

3,00

3,00

Erstatningskort ( kr. 0 ved fornyelse)

95,00

95,00

Administrasjonsgebyr for innaktivt kort
(ubrukt kort siste 12 mndr. uten
utenstående kreditt

149,00

149,00

Overtrekksgebyr

125,00

125,00

Papirfaktura

35,00

35,00

Overføring av kredittkort til lønnskonto
(+ rente fra dag 1)

50,00

50,00
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GOLD VISA
GOLD MASTERCARD
VIVO for ungdom
VISA BUSINESS

Rentefri betalingsutsettelse inntil 45 dager

Nedbetaling pr. mnd: 2,5% av benyttet kreditt - min. kr. 250,00.
Ørland Sparebank
Ørland Sparebank er en
selvstendig og solid lokal
sparebank med en
forvaltningskapital på 2,7
milliarder kroner.
Banken har 29 ansatte, og
har Ørland Kommune som
sitt primære
markedsområde
Banken legger stor vekt på
personlige relasjoner og
høy servicegrad til sine
kunder
Ørland Sparebank er en
aktiv medspiller i
lokalmiljøet - både for
næringslivet og lag og
foreninger.
Banken bruker hvert år
betydlige midler i form av
sponsorstøtte både til
idretts- og kulturarbeid.

I tillegg får du automatisk reise- og avbestillingsforsikring
når du betaler minimum 50% av reisen med kredittkortet.
Etter fylte 67 år er det enkelte begrensninger. Les vilkårene nøye eller
kom innom
banken for en prat.
Fullstendig prisliste finnes på avtalevilkårene
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.

