Kortbetingelser - PFA Eurocard Platinum

15. oktober 2021

PFA Bank ønsker at give udvalgte kunder en mulighed for en kortløsning med medfølgende fordele. Disse
kortbetingelser udleveres til alle kunder, der tilbydes et PFA Eurocard Platinum.

Kundepakke

Korttype

Fordele
(se Eurocards kortbestemmelser)

Pris

Udvidet rejseforsikring:
- Afbestillingsforsikring
- Forsikring ved sygdom
PFA Eurocard Platinum
- Hjemtransport
- Sygeledsagelse
3 eller 4 (over 2
- Hjemkaldelse
mio. investeret i
0,00 kr.
- Billeje forsikringer
PFA Invest via
- Ulykkesforsikringer
PFA Bank)
- Bagageforsikring
- Retshjælp
Købsforsikring
Lounge adgang udvalgte steder *
* Vedr. lounge adgang: PFA Bank betaler for op til i alt 10 adgange pr. kalenderår for kortholder og/eller én
ledsager pr. besøg.
Udstedelsen af kort sker som et kombineret Eurocard og MasterCard kort, under en aftale direkte med SEB Kort.
Forudsætningen for at få et kort tilbudt er, at man er kunde hos PFA Bank, og at værdien af kundens samlede
investeringer i PFA Invest via PFA Bank har en samlet værdi på over 2 mio. kr.. Banken foretager periodisk en
gennemgang af kunder i relation til mulighed for kort. Hvis kunden ikke er kunde i PFA Bank, må kunden ikke
benytte et kort udstedt af SEB på baggrund af et tidligere kundeforhold med PFA Bank. I henhold
Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedr. Finansiel virksomhed og rådgiveres særlige interesser, pkt. 7,
gøres opmærksom på, at PFA Bank alene henviser kunder til SEB Kort som kortudsteder. PFA Bank Eurocard har
et årligt kortgebyr på 1.695 kr. (2021). Kort kan ikke tilknyttes en konto i PFA Bank. Kort kan kun udstedes til
kunder med en dansk bankkonto, og når betalingen af den månedlige faktura er tilmeldt BetalingsService.
Kunder med bopæl uden for Norden (Danmark, Sverige, Norge eller Finland), samt kunder med bopæl på
Færøerne eller Grønland kan ikke få et kort. Hvis en CVR-kunde ønsker et kort registreres dette kortholders
CPR-nummer.
Ansøgning
PFA Bank dækker ikke automatisk det årlige kortgebyr for alle kunder, men tilbyder dette til kunder der opfylder
kriterierne i ovenstående tabel. Kunder skal selv udfylde den digitale ansøgning som PFA Bank fremsender. SEB
Kort foretager kreditvurdering uafhængigt af PFA Bank på baggrund af oplysninger givet fra kunden, herunder
lønseddel. Ved ophør af PFA Eurocard konverteres dette af SEB Kort til et Eurocard med tilsvarende niveau, og
kortindehaver opkræves sædvanligt årsgebyr, jf. Eurocard kortbestemmelsernes pkt. 3.8 sidste afsnit. Bemærk,
at SEB Kort som kortudsteder kan afvise at udstede kort til en ansøger, det har PFA Bank ingen indflydelse på.
Da det kun er udvalgte kunder, der får tilbud om et PFA kort, og da PFA Bank ikke er formidler af SEB kortet,
men alene henviser til SEB Kort er kortbetingelser ikke tilgængelig på bankens hjemmeside, men udleveres til
udvalgte kunder. Kunden henvises desuden til ”Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger”:
http://www.eurocard.dk/doc/dk/ecpi0w-secci-dk.pdf
Løbende fakturering
SEB vil som kortudsteder løbende fremsende faktura til kunden. Kunden kan betale regningen på to måder:
1. I ansøgning kan angives et kontonummer til opkrævning af betalinger via Betalings Service (BS).
Bemærk, at der ikke må angives et kontonummer i PFA Bank (med reg.nr. 1693), men der skal angives
et kontonummer i en anden dansk bank.
2. Kunden kan vælge at betale via FI/Girokort. Her kan kunden frit vælge, hvilken konto beløbet skal
hæves fra, dvs. der må ikke benyttes et kontonummer i PFA Bank.
SEB Kort/Eurocard sender løbende fakturaer til kunderne. Hvis man tilmelder sig e-Boks med Eurocard som
afsender modtager kunden fakturaer i e-Boks, ellers vil fakturaer blive sendt pr. post.
Support
Er der spørgsmål kan PFA Bank kontaktes vedrørende muligheden for at få dækket det årlige kortgebyr eller
SEB kort vedrørende øvrige spørgsmål. Kontaktoplysninger fremgår af kortet og det medsendte kortmateriale.
Disse supplerende kortbestemmelser er et tillæg til Eurocard kortbestemmelser der gælder for kortet. Se disse
på: https://eurocard.dk/privat/eurocard-platinum/
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