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Typ av avgift
Avgifter för Kortaktivering &
Periodiska avgifter
Avgift för leverans av Kortet

Inaktivitetsavgift

Travel Wallet

0 SEK (Du måste ladda minst 500 SEK för att få ditt
första personliga kort. Följande kort har inget krav på
minstabelopp-laddning).
30 SEK för varje månad efter tolv på varandra följande
kalendermånader utan transaktionsaktivitet (laddning,
uttagsautomat, POS-terminal, valutaväxling eller
saldoförfrågan). Avgiften dras från
Hemvalutaplånboken.

Laddningsavgift (lägga till pengar)

Laddningsavgift

0,5 %, högst 10 SEK – avgiften hävs vid laddningar på
2 000 SEK eller mer. Avgiften dras från
Hemvalutaplånboken.

SMS-transaktioner (om
förekommande i programmet)
SMS-avgift för glömd PIN-kod

Ej tillämplig

SMS-avgift för Card2Card-Överföring

Ej tillämplig

SMS-avgift för Saldoförfrågan

Ej tillämplig

SMS-avgift för Låsa Kortet/Låsa upp Kortet

Ej tillämplig

SMS-avgift för Transaktionsmeddelande

Ej tillämplig

IVR-transaktioner (om
förekommande i programmet)
Avgift för Glömd PIN-kod

Ej tillämplig

Avgift för Kortblockering (förlorat eller
stulet)
1
Transaktioner i uttagsautomater*
Avgift för inrikes kontantuttag
Avgift för internationellt kontantuttag

Ej tillämplig

20 SEK per transaktion. Avgiften dras från
Hemvalutaplånboken.
2 kostnadsfria Internationella uttag per månad.
Om du tar ut en Valuta som stöds, dras en avgift
motsvarande 20 SEK vid tidpunkten för transaktionen
från plånboken med den Valuta som stöds som
transaktionen utförs i.

Avgift för Saldoförfrågan i uttagsautomat
(gäller uttagsautomater hemma och
internationellt)

Om du tar ut en Valuta som inte stöds, dras Avgiften
för internationellt kontantuttag på 20 SEK från
Hemvalutaplånboken.
Avgiften för Saldoförfrågan är 5 SEK eller motsvarande.
Avgiften dras från plånboken med Valutan som stöds i
den valuta som uttagsautomaten använder.

1

*Om du inte har tillräckligt med pengar i den aktuella Valutaplånboken, kommer uttagsavgifter att
dras enligt Travel Wallet-villkoren. Utöver de uttagsavgifter som listas här, kan vissa operatörer
tillämpa ytterligare avgifter för kontantuttag eller andra aktiviteter utan att informera dig om det när
transaktionen utförs; även valutaväxlingskurser kan tillämpas. Kostnadsfria uttag styrs av
kalendermånaden.

1

Däremot om valutan som används i uttagsautomaten
där du ställer en Saldoförfrågan är en Valuta som inte
stöds, dras avgiften från din Hemvalutaplånbok.
Transaktioner i POS-terminaler
Avgifter för POS-transaktioner (Point of
Sale)
Andra avgifter
Valutaväxlingsavgift (gäller automatiska
valutaöverföringar och transaktioner i
Valutor som inte stöds)

0 SEK

Om du utför en transaktion i en Valuta som inte stöds,
konverteras transaktionsbeloppet till SEK enligt
Avräkningskursen för nätverk och en
Valutaväxlingsavgift på 2,5 % av transaktionsbeloppet
dras.
Om en automatisk valutaöverföring sker mellan Valutor
som stöds, tillämpas Travel Wallet-växelkurs och en
Valutaväxlingsavgift på 2,5 % dras.
Valutaväxlingsavgifter gäller EJ för: (A) transaktioner i
en Valuta som stöds som du har tillräckligt med pengar
för i den aktuella Valutaplånboken; eller (b) laddningar
till din Föredragna valutaplånbok.

Avgift för återbetalning av medel

Avgift för tvisthantering

Avgift för pappersutdrag

Avgift för expressleverans

2,5 %
Om du begär en återbetalning från ditt Tillgängliga
saldo till ditt bankkonto, dras Avgiften för återbetalning
av medel från din Hemvalutaplånbok.
100 SEK
Om det uppstår en tvist mellan dig och en handlare
gällande en transaktion som visar sig vara misslyckad,
dras Avgiften för tvisthantering från din
Hemvalutaplånbok.
100 SEK
Om du begär att en papperskopia av ditt kontoutdrag
ska skickas till dig med posten, dras Avgiften för
pappersutdrag från din Hemvalutaplånbok.
100 SEK
Travel Wallet kan skicka ett kort med expressleverans
till den adress som registrerats på ditt konto. Ingen
internationell frakt tillåts. Debiteras från din
Hemvalutaplånbok.
200 SEK
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