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Kort  

Finnair Visa Credit /mån. 6,00 € 

Parallellkort / mån. 2,50 € 

 

Kontantuttag  

Med kort inom det gemensamma eurobetalningsområdet  

Kontantuttag i euro från kreditkonto 2,00 € + 3 % beloppet 

Andra kontantuttag i utländsk valuta från kreditkontot 2,00 € + 3 % beloppet 

Kontantuttag i samband med inköp (köpmannen kan uppbära en separat avgift) 
Med Finnair Visa Credit-kort 

K-matbutiker och R-kiosker 

2,00 € + 3 % beloppet 

Med kort utanför det gemensamma eurobetalningsområdet 
Kontantuttag från betalkortets kreditkonto 

Köp gjorda i en annan valuta än euro med betalkortet omvandlas till euro enligt den grossistkurs som används av 
Visa International, till vilken ett valutapåslag på högst 2,75 % läggs till. Valutakursen fastställs den dag då 
transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till Visa International. 

2,00 € + 3 % beloppet 

 

 

 Avgifter i anslutning till kort  

Ny beställning av en PIN-kod enligt eget val 10,00 € 

Uppvisande av en PIN-kod enligt eget val i Finnair Visa-applikationen 0,00 € 

Ny beställning av en PIN-kod via systemet 10,00 € 

Uppvisande av en PIN-kod i Finnair Visa-applikationen som beställts via systemet 0,00 € 

Kurirleverans av kort utomlands, debiteras från kundens kreditkonto 60,00 € 

E-faktura 0,00 € 

Kreditkortsfaktura på papper/st. (om kortinnehavaren har nätbanksavtal) 3,00 € 

Kopia av faktura 5,00 € 

Eftersändning av faktura 5,00 € 

Betalningspåminnelse 5,00 € 

Borttagninsprovision 120,00 € 

Nytt kort istället för förekommet -eller söndring kort 10,00 € 

Nytt kort på grund av namnbyte 10,00 € 
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Ändring av minimiamorteringsprocent eller betalfria månader 0,00 € 

Ändring av kreditlimit 0,00 € 

Skriftlig utredning av transaktionerna på kreditkontot, enligt timdebitering, dock minst 20,00 € 

Återbetalning av extra saldo från kortets kreditkonto 30,00 € 

Behandling av betalning som gjorts till kortets kreditkonto utan referens 20,00 € 

Nödkontanttjänst utomlands 10,00 € + 3 % beloppet 

Avgifter som debiteras för användning av kreditegenskapen 
 Referensränta Information om den vid var tid gällande referensräntan finns på bankens 

verksamhetsställen och bankens webbplats. 
 Marginal 
 Kreditlimit 
 Kontoskötselavgift/faktura 

Faktureringsperioden för kortkreditkontot avslutas i regel den 13:e dagen i månaden om månadens sista dag 
valts som förfallodag och månadens tredje sista dag om den 15:e dagen i månaden valts som förfallodag. 

Den effektiva räntan för Finnair Visa Credit kortets kreditegenskap och beloppet som ska betalas samt 
kreditkostnaderna sammanlagt beräknas med antagandet att krediten är 2 000 euro, kredittiden är ett år och 
krediten används i sin helhet, räntan samt avgifter och provisioner förblir oförändrade under kreditens hela löptid 
och krediten betalas tillbaka i 12 lika stora delbetalningar med en månads mellanrum. Räntan på krediten är 3 mån. 
euribor +10,0 %, kontoskötselavgiften 3,90 euro/faktura och månadsavgift 6 euro. Den effektiva räntan är 20,86 % 
(beräknad 01/2022 3 mån. euribor -0,57 %) och det totala beloppet som ska betalas är 2 211,07 euro med ovan 
nämnda antaganden. Räntan som används för exempelkalkylen grundar sig på en representativ kalkyl som 
grundar sig på beviljade krediter. 

 
 

Euribor 3 mån. 
10,00 % 

2 000 € - 20 000 €  
3,90 € 

 


