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Ett korttusen möjligheter

Med Ekenkortet i plånboken är du redo för allt; middagsmaten du handlar
på väg hem från jobbet, bekväm internetshopping hemma i soffan eller en
romantisk weekend i Paris.
Inte nog med det- med vårt kort handlar du tryggt över hela världen och på dina
egna villkor. Dessutom ingår en reseförsäkring och en rad förmånliga rabatter
och erbjudanden. Ett kort- tusen möjligheter!

5 anledningar till att du ska ha Ekenkortet
TRYGGHET
Att handla med Ekenkortet är tryggt och bekvämt. Vi använder bland annat
realtidsbevakning, som hjälper till att upptäcka och stoppa eventuella bedrägerier.
Du kan även stänga av kortet för utlandsköp och köp via Internet. Dessutom har du
full koll på ditt saldo och dina transaktioner i Betalkortsappen.

FÖRMÅNLIGA VILLKOR
Ekenkortet är ett av de förmånligaste korten på marknaden, med låg
ränta, 50 räntefria dagar och en låg årsavgift. Med Ekenkortet har du även
valfrihet att anpassa betalningen. Du kan antingen betala allt när fakturan
kommer, eller så kan du välja att dela upp betalningen.

RESEFÖRSÄKRING
I Ekenkortet ingår en av marknadens bästa reseförsäkringar. Detta innebär att du
slipper betala extra för en reseförsäkring om du betalar minst 75 % av resan med
ditt kort.

ERBJUDANDEN
Med Ekenkortet har du tillgång till kortklubb.se, där du kan ta del av
förmånliga rabatter och erbjudanden på allt från hotell, bensin och nöjen till
upplevelser och shopping. Varje månad tillkommer nya spännande erbjudanden.

KORTET SOM GER TILLBAKA
Westra Wermlands Sparbanks Betal- & Kreditkort MasterCard, Ekenkortet, är ett
helt lokalt kort. Vi sätter våra egna villkor och vinsterna från kortet går tillbaka ut
till bygden genom samarbeten med lokala föreningar. Varje gång du drar ditt kort
bidrar du till att utveckla vårt närområde.

Ansök om Ekenkortet redan idag!
Fyll i och lämna in på banken

MINA UPPGIFTER
Förnamn Efternamn

Personnummer

Bostadsadress

Telefon bostad (inkl riktnummer)

Postnummer & ort

Mobiltelefon

E-postadress

MIN EKONOMI
Årsinkomst på sökande

Antal vuxna i hushållet

Antal barn att försörja

Hushållets totala skulder inkl borgensåtaganden

Boendeform
Villa

Boendekostnad/mån
Bostadsrätt

Hyresrätt

Anställningsform
Fast

Tillfällig

Vikariat/projekt

Pensionär

Student

Arbetsgivarens namn / Namn på egen rörelse

Önskad kreditgräns (mellan 10 000 och 100 000 kr)

EXTRAKORT
Ja, jag önskar extrakort
Förnamn Efternamn

Personnummer

UNDERSKRIFT
Jag/vi försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga. Jag/vi har erhållit och tagit del av Allmänna villkor, vilka jag/vi förbinder mig/oss att följa om ansökan beviljas. Vidare har jag/vi tagit del av villkoren för behandling av personuppgifter som finns i allmänna villkor. Jag/vi godkänner att kontoansökan
kommer att genomgå sedvanlig kreditprövning varvid kreditupplysning kommer att tas och arbetsgivaren kan komma att kontaktas.

Sökandes underskrift

Ort & Datum

Extrasökandes underskrift

Ort & Datum

V Torggatan 1A, Arvika Tel. 0570-848 00
www.wwsparbank.se

