
 
 Kampagnens vilkår og betingelser  

*Bonus flyvninger kan bookes så længe de er tilgængelige. Skatter og gebyrer er gældende. 

British Airways MasterCard bliver udstedt af Resurs Bank AB (Resurs Bank, Delta Park 46, 2665 
Vallensbæk Strand, Danmark). Kvalificeret ansøger skal være dansk statsborger. 

 
1. Kunder som ansøger om et British Airways World MasterCard senest 31. december 2019 og laver 3 

succesfulde transaktioner i de tre første måneder, efter kontoen er blevet oprettet, vil blive belønnet 

med 5.000 Avios, som vil blive udstedt indenfor 7 arbejdsdage.  

2. ”Succesfulde transaktioner” betyder at alle udgifter skal være foretaget med British Airways World 

MasterCard. Dette gælder dog ikke balanceoverførsler, kontant hævning, misligholdelsesafgifter, årlig 

gebyr, til brug af diverse spil platforme og spilmaskiner. Avios vil ikke blive tildelt hvis købet 

returneres eller refunderes. 

3. Avios tilbydes ud fra vilkår fra British Airways Executive Club vilkår og betingelser. Bonus flyvninger 

kan bookes så længe de er tilgængelige. Skatter og gebyrer er gældende. For mere information besøg 

ba.com eller kontakt os på telefon 80 30 30 01 hvis du ringer lokalt eller +45 80 30 30 01 hvis du 

ringer fra udlandet. Mandag-fredag 9:00-18:00 

4. Velkomst Avios er ikke gældende for dig, som har eller har haft et British Airways World MasterCard i 

de seneste seks måneder 

5. British Airways MasterCard bliver udstedt af Resurs Bank, Delta Park 46, 2665 Vallensbæk Strand, 

Danmark og bankens vilkår og betingelser er gældende. Alt information vedr. finansielle fordele ved 

at have kortet er forbeholdt Resurs Bank, og British Airways fratager sig enhver form for ansvar vedr. 

dette.  

6. Vedrørende spørgsmål om British Airways World MasterCard kontakt Resurs Bank på +45 39 13 16 00 

eller send en mail til mastercard@resurs.dk. 

7. Vilkår og betingelser kan når som helst blive ændret af British Airways, Avios Group Limited eller 

Resurs Bank AB. Ændringerne vil ikke påvirke gyldigheden på evt. kuponer eller Avios allerede er 

udstedt.  

8. British Airways Plc kontor: Waterside, Speedbird Way, Harmondsworth, UB7 0GB, England. 

Registrerings nr. 1777777. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mastercard@resurs.dk

