
delbetala
årsavgiften
till din golfklubb
på 6 eller 12 månader

delbetala årsavgiften med 
moregolf masterCard 
– så HÄr gÖr du:
1.  fyll i ansökan om moregolf masterCard på baksidan.
2.  skicka in ansökan tillsammans med fakturaavin/avierna från din eller familjens  

golfklubb och skicka portofritt till enterCard, svarspost 205 046 42, 110 00 stockholm.

när du delbetalar din årsavgift med moregolf masterCard betalar du bara  månads-
summan plus en delbetalningsavgift på 25 kr per månad. exempel: din årsavgift är 6 000 kr. 
då delbetalar du så här:

Har du redan moregolf masterCard och vill delbetala årsavgiften?
gå in på www.golf.se/moregolf för mer information och ansökningshandlingar.

belopp antal betalning/mån totalt
att betala månader + delbetalningsavgift för perioden

6 000 kr 12 500 kr + 25 kr 6 300 kr

6 000 kr 6 1 000 kr + 25 kr 6 150 kr

med moregolf  
masterCard
får du Även fÖlJande  
fÖrmåner:

•  Bonuspoäng på allt du 
 handlar. en krona =  
 en poäng.

•  Upp till 55 dagars räntefri  
 kredit. 

•  Förmånliga erbjudanden  
 och  rabatter från våra  
 partners.

• Kombinerat medlemskort  
 och MasterCard.

Ingen årsavgift 
första året!  
(värde 495 kr)

moregolf masterCard. ordinarie årsavgift 495 kr. kredit kan erhållas med högst 150 000 kr. kreditränta f.n. 
17,14% (2011-08-06), rörlig. vid en utnyttjad kredit på 10 000 kr är den effektiva räntan f.n. 25,13% och det 
sammanlagda belopp som ska betalas är 11 224 kr. beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten 
är återbetald på 12 månader och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för 
kontantuttag. kontantuttag kostar 3% av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. valutaväxlingspåslag 
är 1,5% på valutakursen. avtalet gäller tills vidare. betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskul-
den återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3%. inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr, 
men högst skulden på kontot. ångerrätt gäller, se bifogade villkor. kreditgivare: enterCard sverige ab (org nr 
556673-0593) 105 34 stockholm. företaget står under tillsyn av finansinspektionen. 



ansÖk om moregolf masterCard oCH 
delbetalning av årsavgift till din golfklubb
Fyll i ansökan, lägg i kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard, 
Svarspost 205 046 42, 110 00 Stockholm. EnterCard betalar på ditt uppdrag årsavgiften till din golfklubb. 
Högsta belopp för delbetalning är 15 000 kr.

kom ihåg att 
bifoga avin för 

årsavgiften!

Om du inte vill behålla kortet hör du av dig till Kortservice på telefon 0771–36 36 36.

Önskad köp- och kreditgräns*:  40 000      30 000      20 000     annat belopp (lägst 10 000 kr, högst 150 000 kr).

personnummer                        golf-id

efternamn

förnamn 

gatuadress               

postadress                  postnummer                         

tel. dagtid                                

mobilnr

arbetsgivares 
namn                               

e-postadress

anställningsform             fast              tillfällig              egen rörelse               långtidsvikariat              pensionär  

anställd/egen rörelse sedan                                          tidigare anställning              årsinkomst 
(år-mån)                          (om anställd mindre än 6 mån, år-mån)

antal personer i hushållet:     vuxna   barn under 18 år        

boendeform:     Hyresrätt   inneboende   bostadsrätt            egen fastighet  

 

kreditgivare är enterCard sverige ab, 105 34 stockholm, org nr 556673-0593. enterCard sverige ab står under tillsyn av finansinspektionen.

kreditförmedlare är svenska golfförbundet affärsutveckling ab, box 84, 182 11 danderyd, org nr 556455-4557.

64000                          80101                                                A1110GK-100FD-05

Jag har tagit del av de allmänna villkoren som gäller för moregolf masterCard, standardiserad europeisk konsumentkreditinformation och infor-
mation om avtal som ingås per distans på moregolf.golf.se och sparat ner dem. Jag ansöker härmed om moregolf masterCard och försäkrar att 
de uppgifter som lämnats är fullständiga och riktiga. Jag godkänner att kortansökan kommer att genomgå en sedvanlig kreditprövning varvid en 
kreditupplysning kommer att tas. Jag godkänner och förbinder mig att följa villkoren för moregolf masterCard om kort beviljas. om den beviljade 
krediten efter kreditprövningen är lägre än den jag har ansökt om godkänner jag även villkoren med den lägre krediten. information om behandling 
av personuppgifter och om uppgiftslämnande till kreditupplysningsföretag finns i anslutning till villkoren.

Härmed ger jag enterCard sverige ab rätt att belasta mitt moregolf masterCard med det belopp på bifogad avi/avier som avser årsavgiften till min 
golfklubb. observera att det överförda beloppet måste rymmas inom din kreditlimit på kortet. 

ort/datum sökandes underskrift

  1. ÖNSKAD KREDITGRÄNS

Jag vill ansöka om moregolf masterCard, utan årsavgift första året (därefter 495 kr) och  
delbetala årsavgiften till min golfklubb med kortet och fyller i samtliga uppgifter på ansökan.

  2. DINA PERSONUPPGIFTER OCH DElBETAlNINGSTID

  3. DIN ANSTÄllNING

  4. ÖVRIGA UPPGIFTER 

  5. GODKÄNNANDE

– –

*om du inte gör något val kommer en köp- och kreditgräns på 20 000 kr att behandlas.

✓

Jag vill delbetala årsavgiften på    6 månader        12 månader  kom ihåg att fylla i antal månader för delbetalning.


