EXTRA FÖRMÅNLIGT ERBJUDANDE
FRÅN PREEM MASTERCARD

EXKLU
SIVT
FÖR
MEDLE
MMAR!

Eftersom din medlemsorganisation har ett avtal med Preem kan du ta del av ett extra förmånligt erbjudande.
Ansök om Preem MasterCard och få ännu högre drivmedelsrabatter. Du får alltid 30 öre rabatt/liter
på både diesel och bensin. Det gäller både på bemannad och automatstation (ordinarie rabatt är 25 öre
rabatt/liter på bemannad station och 10 öre rabatt/liter på automatstation).

30 ÖRE/LITER I RABATT PÅ DIESEL OCH BENSIN PÅ BÅDE BEMANNADE STATIONER OCH AUTOMATSTATIONER.
ORDINARIE RABATT, 25 ÖRE/LITER PÅ BEMANNADE STATIONER OCH 10 ÖRE/LITER PÅ AUTOMATSTATIONER.

Preem MasterCard fungerar på över 35 miljoner försäljningsställen runt om i världen och förutom den
generösa drivmedelsrabatten får du 1% bonus på övriga köp.* Utöver det får du dessutom en mängd
andra fördelar. Till exempel hög sparränta**, reseförsäkring och tanka-fel-försäkring samt mycket mer!
Kortet har ingen årsavgift och i slutet av varje månad får du hem en samlad faktura på alla dina köp.
Fyll i och skicka in din bifogade ansökan till svarsadressen nedan. Portot är betalt. Läs gärna mer om
Preem MasterCard på preem.se/mastercard
Välkommen till Preem MasterCard!

*På Preems stationer får du drivmedelsrabatt och specialerbjudanden istället för bonus. Dina eventuella köp hos konkurrerande
drivmedelsbolag ger ingen bonus. Rabatten för dig som anställd gäller om du ansöker innan 2018-12-31.
**1,45% på belopp under 15 000 kr.
Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ), org.nr. 516406-0922. Om du väljer att delbetala köp tillkommer 16,85% i rörlig ränta och
19 kr i aviavgift, vilket ger en effektiv ränta på 19,37 %, en månadskostnad på 916 kr och ett totalt återbetalningsbelopp på
10.990 kr vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader (2016-02-24). Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut
av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar
högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

JA! JAG/VI VILL ANSÖKA OM ETT PREEM MASTERCARD
30 ÖRE/LITER I RABATT PÅ DIESEL OCH BENSIN PÅ ALLA PREEMS STATIONER. ANSÖK INNAN 31/12 2018.

IFYLLD ANSÖKAN POSTAS I KUVERT TILL PREEM MASTERCARD, SVARSPOST 20503118, 343 20 ÄLMHULT – PREEM BETALAR PORTOT!
1. MINA UPPGIFTER (Alla fält är obligatoriska)

1. MEDSÖKANDES UPPGIFTER (Alla fält är obligatoriska)

Namn					

Namn			

Personnummer 		

Personnummer 		

Postadress

Postadress

Postnummer och Ort

Postnummer och Ort

Mobilnummer

Mobilnummer

E-postadress

E-postadress

Min arbetsgivares organisationsnummer

2. MIN EKONOMI (alla fält är obligatoriska)

2. MEDSÖKANDES EKONOMI (alla fält är obligatoriska)

Månadsinkomst innan skatt (kr)

Månadsinkomst innan skatt (kr)

kr/mån

kr/mån

Arbetsgivare		
Arbetsgivare		

Anställningsform
Fast anställd

Anställningsform
Vik/projekt

Egen företagare

Fast anställd

Pensionär

Pensionär

Vik/projekt

Egen företagare

Student

Arbetslös

Månadskostnad för övriga ev. skulder per mån

Antal barn att försörja

Månadskostnad för övriga ev. skulder per mån

Antal barn att försörja

(avser räntor/avbetalningar innan skatt,
dock ej räntekostnader för bostad)

(avser de barn du har
försörjningsplikt för)

(avser räntor/avbetalningar innan skatt,
dock ej räntekostnader för bostad)

(avser de barn du har
försörjningsplikt för)

kr/mån

kr/mån

Bostadsform
Villa

Bostadsform
BRF

Hyreslägenhet

Övrigt

Villa

Hyreslägenhet

BRF

Övrigt

kr

Önskad kreditgräns – mellan 5 000 och 60 000 kr (gemensam uppgift)

3. FRÅGOR ENLIGT LAGEN OM PENNINGTVÄTT (Ikano Bank är enligt lag skyldiga att ställa dessa frågor)
Hur mycket förväntar du/ni att handla för i genomsnitt per månad?
Under 10 000 kr

10-30 000 kr

Över 30 000 kr

Kommer du/ni någon gång att använda kortet utomlands?
JA

Nej

Jag/vi försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga och fullständiga. Jag/vi har tagit del av förhandsinformation samt villkor för Preem Mastercard som jag/vi förbinder mig att följa. Jag/vi är medveten om att ansökan kommer att genomgå kreditprövning, varvid arbetsgivaren kan komma att kontaktas. Jag/vi har tagit del av informationen om behandling av personuppgifter. Vid betalning av den totala skulden varje månad utgår ingen
ränta eller avgifter. Om jag/vi väljer att delbetala köp tillkommer 16,85% i rörlig ränta och 19 kr i aviavgift, vilket ger en effektiv ränta på 19,37 %, en månadskostnad på 916 kr och ett totalt återbetalningsbelopp på 10.990 kr vid
en skuld på 10 000 kr i 12 månader (2016-02-24). Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ), org.nr. 516406-0922. Lämnade uppgifter avseende mobiltelefonnummer och/eller e-postadress kan komma att användas i marknadsföringssyfte. För de fall Jag/vi inte är intresserad av detta tackar jag/vi nej genom att sätta ett kryss i rutan nedan. Fullständiga villkor finns på preem.se, på stationen eller kontakta kundservice.

Underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnförtydligande medsökande

Nej tack, jag vill inte få erbjudanden via e-post

Preems anteckningar

Underskrift medsökande

Nej tack, jag vill inte få erbjudanden via sms

Rabattgrupp 5603

Nej tack, jag vill inte få erbjudanden via e-post

Subgrupp 00001

Nej tack, jag vill inte få erbjudanden via sms

Kampanjkod

