Tema

Ekonomi - Betalkort

B

etalkort, vilket kort fungerar bäst när
man vistas mycket utomlands.

När du använder ditt betal- eller kreditkort
utomlands kan det bli dyrt med uttagsavgifter och valutapåslag.
Lite fakta om betalkort
Valutapåslag/valutaväxling är en avgift
som betalas till kreditföretaget vid varje
köp. Den som handlar med kortet för 10
000 kronor utomlands får med andra ord
betala 200 kronor i avgifter om valutapåslaget är 2 procent.
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Uttagsavgift, kortet har dessutom en uttagsavgift. Du får betala en viss procent av
beloppet när du gör ett uttag i en automat
utomlands.
Årsavgift, på vissa kort betalar man även
en årsavgift till kreditföretaget.
Som en av våra medlemmar skrev som var
viktigt:
• lågt växlingspåslag
• låg uttagsavgift
• helst ingen årsavgift
• enkel administration
• ingen nackdel om reseförsäkring ingår

Bra regler att hålla sig till men är det så
enkelt?
Om du är ute och reser ofta, både inom EU
och utanför, kan det vara värt att välja ett
kort med låga uttags- och valutakurser även
om det finns en årsavgift.
Viktigt att tänka på är att sätta in pengar
på kreditkorten så att uttagen inte belastar
den inbyggda krediten, annars får du betala
ränta på pengarna du tar ut från dag ett på
vissa kort.
Många av korten med höga avgifter har
förvisso extra förmånliga reseförsäkringar,
rabattsystem och bonusar. Därför kan vara
en god idé att ha två kort. Ett som är förmånligt under semesterresan och ett som
är förmånligt inför.
Tidigare var Coop Med Mera ett mycket
förmånligt kort som saknade både valuta
påslag och uttagsavgift utomlands men
som nu bara är ett minne blott, från den 5
mars i år så försämrades villkoren. Tidigare gavs kortet ut av MedMera Bank, men
Coop har nu valt att byta kortutgivare till
Entercard. Kortet har nu ett valutapåslag på
1,75% och ett uttagsavgift på 1,5%, alltså en
rejäl försämring.
Tre kort utan valutaväxlingspåslag
Men det finns en handfull kort på marknaden som fortfarande ger bra villkor i
utlandet.

I Konsumenternas Bank- och Finansbyrås
jämförelse finns till exempel tre kort utan
valutaväxlingspåslag. Det är:
• Forex/Nordea Finans Betal- och kreditkort
• Santander MittKort+ och
• Collector Easyliving MasterCard. (ska
inte förväxlas med Collector Easycard
som har helt andra villkor, till det
sämre)
Avsaknaden av valutaväxlingspåslag gör
det förstås förmånligt att handla med
kortet i butiker utomlands eller i utländska
e-handelsbutiker. Men ska du ta ut pengar i
en automat tillkommer en avgift på mellan
2 och 3 procent.
I Santanders fall börjar dessutom en kreditränta på 14,95 procent ticka direkt efter
uttaget om det inte finns pengar som täcker
uttaget.
Kortet från Forex har dock ett intressant
undantag. Om du tar ut pengar i automat
utanför EU så tas ingen uttagsavgift ut.
Inom EU är avgiften däremot 2 procent.
Sammantaget innebär det att Forex/Nordea
Finans Betal- & Kreditkort får betraktas
som ett av de allra förmånligaste korten för
dig på resa utanför EU.
Flera kort utan uttagsavgifter
Det finns också kort som inte tar ut någon
uttagsavgift även om du får betala ett valutaväxlingspåslag. T.ex.
• Bank Norwegian Visa där du slipper
uttagsavgift men får betala 1,75 procent i
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uttagsavgift. En annan fördel med detta
kort är att årsavgiften är 0 kr.
• ICA Bankens kort har tidigare varit
förskonade från både uttagsavgifter
och valutaväxlingspåslag. Fortfarande
slipper du uttagsavgifter men valutaväxlingspåslaget ligger numera på 1,25
procent, årsavgift 324 kronor.
• Marginalen Bank Bankkort Visa,
• Skandia Visa Bankkort och
• Ålandsbanken MasterCard debet standard.
Men valutaväxlingspåslag som ligger mellan 1,5 och 1,65 procent på de tre sistnämnda.
Tänk också på att uttagsvillkoren ibland
varierar beroende på om du tar ut pengar
inom eller utanför EU. Du som har Danske
Bank MasterCard Bankkort slipper uttagsavgift inom EU men får betala en fast

uttagsavgift utanför EU. Samma gäller för
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbanks vanligaste betalkort.
Se Tabell på motstående sida
En ny utmanare på kortmarknaden är
Klarnas betalkort, Klarna-kortet, som varken har valutaväxlingspåslag eller årsavgift.
Men, det går inte att göra kontantuttag med
kortet vilket är en klar nackdel för utlandsresenären. Reseförsäkringar, rabatter eller
andra förmåner ingår inte heller.
Uppgifterna är tagna från Privata affärer
190322 och Avanza Bank 190114 samt egen
research och uppgifter från våra medlemmar. Uppgifterna är aktuella just nu.

Lillemor Billig, en av redaktörerna på
Varvet

Från Ariel IV i Brasilien

M

ed ett kort och ganska enkelt svar
på frågan om kontanter kontra
kort, det är kort som gäller! Men så klart
bra att ta ut lite cash att ha i reserv. Men
idag har även gatuförsäljare i Rio kortläsare. Största problemet är att internet inte
alltid funkar och då är det bra att ha lite
kontanter. ATM-maskiner finns överallt
också.
Vi har nu gjort två jordenruntseglingar
och VISA har visat sig vara utan några
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som helst problem, förutom …. Danmark? Ofta men inte alltid.
Vi har sen också alltid två kort var, på
olika ställen ifall att!
Vi sparar sen gamla kort i vår ”låtsasbörs”,
där vi har lite av varje, lite cash och kort
som vi kan ”ge” bort om någon skulle vilja
stjäla våra saker.

Seglarhälsningar från Eric o Birgitta
Boye
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Mastercard

Mastercard

Mastercard
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VISA

VISA

Mastercard

Mastercard

Mastercard

Mastercard

VISA

VISA

VISA

VISA

Collector

Santander

Forex

Forex bank

Norwegian bank

COOP

SHB Platinum

SHB Allkort

SHB Bankkort

Ikano

Skandia bank

Skandia Kredit

Volvokort

Kostnad/år

ICA

Typ

1,50 %

1,65 %

1,65 %

1,50 %

1,65 %

1,65 %

1,65 %

1,75 %

1,75 %

1,00 %

0

0

0

1,25 %

Valutaavgift

Tabell

2 %, lägst 40 kr

1 %, lägst 30 kr

0,00 %

2 %, lägst 35 kr

40,00 kr

40,00 kr

2 %, lägst 35 kr

1,5 % lägst 35 kr

0,00 %

0,00 %

2,00 %

3 %, lägst 35 kr

3 %, lägst 45 kr

0,00 %

Uttag utomlands

0,00 kr

0,00 kr

2%, lägst 20 kr

Uttag € inom EU

