Oslo, 1.feb 2019

Pangea Ecocard og Pangea NBBL blir Supreme Card fra april 2019
Pangea og Resurs Bank (tidligere yA Bank) har avsluttet sitt samarbeid, og i den forbindelse vil ditt
Pangea-kort bli erstattet med et Supreme Card, et Mastercard fra Resurs Bank, i starten av april 2019.

Det er mange fordeler med Supreme Card
Med Supreme Card får du flere fordeler, blant annet 6 måneder delbetaling uten nominell rente, og poeng
på alle kjøp. Poengene kan du bruke i Poengbutikken på supremecard.no med et stort utvalg av eksklusive
varer og reiser, her kan du også donere din bonus til miljøorganisasjoner. Du beholder samme
reiseforsikring som tidligere.

I forbindelse med ditt første kjøp vil du få 10 000 ekstra poeng i velkomstbonus.

Slik skjer overgangen til Supreme Card
Du vil motta ditt Supreme Card i begynnelsen av april, sammen med nytt KID- og kontonummer til kortet.
Mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg utsendelse av nytt kort.
Eventuell utestående saldo på ditt Pangea-kort flyttes automatisk over til ditt nye Supreme Card i
begynnelsen av april 2019.

Dersom du allerede har et Supreme Card, vil saldoen fra ditt Pangea-kort bli slått sammen med ditt
nåværende Supreme Card. Du vil altså ikke motta et nytt kort i dette tilfellet.
I tråd med vilkårene anses du for å ha akseptert endringene hvis du ikke varsler Resurs Bank om det
motsatte før iverksettelsesdatoen 1. april 2019. Hvis du ikke godtar endringene, kan du fritt si opp avtalen
uten kostnad.

Med vennlig hilsen
Resurs Bank
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NYTTIG INFORMASJON OM SUPREME CARD
Årsavgift
Rentefri kreditt (30–60 dager)

0 kr
0 kr

Valutapåslag ved utenlandskjøp (tidl.
1,75%)
Uttak i minibank

1,95 % av kjøpet

Minimum innbetaling pr mnd
Nom. rente ved 6 mnd delbetaling
Nom. rente ved 1/10 av saldo
Nom. rente ved 1/20 av saldo

5% av saldo (min 150 NOK)
0%
13,97%
17,97%

1,95 % (min. 35 NOK)

15000 /o 12 mnd., eff. rente 25,49 %, kostnad 1906 kr. Totalt 16906 kr.
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