
Oppdag alle fantastiske fordeler 
med ditt nye kort

•  Alltid opp til 60 dager fri kreditt

•  SMS-kvittering på alle kjøp over 500 kr

•  Betal med mobilen i butikk og online*

•  Nyhetsbrevet Supreme News med unike fordeler, tilbud,  

  rabatter og tips hver måned

•  Bonuspoeng på alle kjøp, alltid

•  Gratis reiseforsikring**

•  6 måneder delbetaling uten nominell rente

* For telefoner med Android  **Når du betaler minst 50% av reisen med kortet.

Kom i gang med 
ditt Supreme Card

Kjenn deg trygg uansett hvor du er
Reiseforsikring for hele familien

Betaler du minst 50% av reisen med ditt kort får du erstatning om 

ikke alt skulle bli slik du ønsket under reisen din. For eksempel 

om flyet eller bagasjen ankommer for sent, eller om du blir utsatt 

for tyveri eller skade på reise. Dessuten kan du ta ut kontanter 

på reisemålet og får SMS-kvittering på alle kjøp over 500 kr. 

Fullstendige vilkår for reiseforsikringen finner du på: 

supremecard.no/fordeler

Et kort fra



Flere muligheter for bonuspoeng
Ekstrakort – Få raskere opptjening av bonuspoeng med flere kort i familien. 

Søknaden finner du under «Blankett- og vilkårsarkiv» på supremecard.no/

kundeservice

Supreme News – Hold utkikk etter poengrike tilbud i nyhetsbrevet du får 

på e-post hver måned.

•  Du samler poeng på alle kjøp med ditt  

  Supreme Card. Hver krone du handler  

  for gir deg poeng.

•  Dine poeng kan du bytte inn mot  

  reiser, opplevelser og fine produkter  

  i vår velfylte Poengbutikk på  

  supremecard.no/poengbutikken

•  Poengene registreres måneden etter  

  du har gjort ditt kjøp

•  Du finner poengsaldo på din faktura,  

  eller ved å logge inn med BankID på  

  supremecard.no

1 krone = 1 poeng

Samle bonuspoeng 
på alle kjøp



Kortet gir deg opp til 60 dagers fri kreditt og du velger selv 

hvordan du ønsker å betale i slutten av hver måned. Du vil kanskje 

betale alt med en gang, måneden etter eller litt hver måned i et 

halvt år uten nominell rente? Du bestemmer! 

 

Du kan delbetale i opptil 6 måneder uten nominell rente eller 

minimum 5% av det utestående beløpet hver måned. Her ser du 

hvordan du kan dele opp et kjøp på 15 000 kr på et halvt år.

Inklusive admingebyr 45 kr/mdr. + 197 kr. Oprettelsesgebyr måned 2.

Totalt betaler du 15 467 kr

Kjøp og betal som det 
passer deg

Delbetal

15 000 kr
på 6 måneder

Måned 1
2 539 kr 

Måned 4
2 539 kr 

Måned 2
2 736 kr 

Måned 5
2 539 kr 

Måned 3
2 539 kr 

Måned 6 
2 539 kr 



Kundeservice: 22 56 37 33, info@supremecard.no       Hverdager: 08.00–17.00

Sperre kortet: 22 56 37 33

Fakta om Supreme Card
2018-01-01

Årsavgift 0 kr

Fri kreditt (opptil 60 dager):     0 kr

SMS-kvittering (ved kjøp over 500 kr):  0 kr

Valutapåslag ved utenlandskjøp:  1,95 % 

Gebyr ved kontantuttak: 1,95 % (min. 35 kr) 

Reiseforsikring:  0 kr 
(når du kjøper en reise for poeng eller betaler minst 50% med kortet)

Poeng:  1 poeng/kr 
(gjelder ikke kontantuttak og valutaveksling)

15 000 kr o/12 mnd., effektiv rente 16,94 %, kredittkostnad 2 555 kr. Totalt 17 555 kr.

Det er viktig uansett formål å benytte kreditt med forsiktighet. Vær ærlig med deg selv om en kreditt utgjør fare for 

din økonomiske situasjon. Tenk nøye gjennom hvordan du skal betale tilbake og følg betalingsplanen.

Resurs Bank AB NUF, Postboks 979 Sentrum, NO-0104 Oslo 

supremecard.no

Rente Etbl.gebyr Adm.gebyr

Betal måneden etter kjøp 
(opptil 60 dager kreditt)  

0 % 0 kr 0 kr/mnd 

Delbetaling 6 mnd uten nominell rente 0 % 197 kr 45 kr/mnd

Delbetaling minst 1/10  
(10 % av kreditten) 

13,97 % 0 kr 45 kr/mnd

Delbetaling minst 1/20  
(5 % av kreditten) 

17,97 % 0 kr 45 kr/mnd

Eksempler på hvordan du kan betale kjøpene dine


