Har du frågor rin
Coop Kundserv g
ice på

0771-17 17 17
vardagar mella
n
kl. 8.00 och 18.00
.

KORTJÄMFÖRELSE
Maxa ditt medlemskap, jämför korten
och se vilket som passar dig bäst!
Är du inte redan medlem, bli det via
coop.se/medlem eller i din Coop-butik.

FÖRMÅNER/VILLKOR

COOP MATKONTO

COOP MASTERCARD

Tjäna poäng/krona när du
betalar med kortet hos Coop

0,5 poäng/krona

0,5 poäng/krona

Tjäna poäng på allt - när du betalar
med ditt kort i hela världen

Nej, kortet går enbart
att använda på Coop

0,5 poäng/krona

Köpförsäkring med prisgaranti,
allriskförsäkring och förlängd garanti

Nej

Ja

Kompletterande reseförsäkring

Nej

Ja

Åldersgräns

18 år

20 år

Åldersgräns extrakort

10 år, det går att sätta köpgränser

20 år

Årsavgift

0 kr

0 kr* (295 kr/år)

Årsavgift extrakort

0 kr

95 kr

Avgiftsfria kontantuttag i Coopbutiker i samband med köp

Ja

Ja

Avgiftsfria kontantuttag
i automat

Nej, kortet går enbart
att använda på Coop

Nej**

Möjlighet att ansluta sig till
Bistånd på köpet

Ja

Ja

Räntefri kredit

Nej, kortet är inte ett kreditkort

Upp till 55 dagar

Maxkredit

Nej, kortet är inte ett kreditkort

150 000 kr

Valutaväxlingspåslag
på valutakursen

Nej, kortet går enbart
att använda på Coop

1,75 %

Insättningsgaranti

Ja

Nej, kortet är ett betaloch kreditkort.

Pappersfaktura (Avi-avgift)

10 kr/kontoutdrag

29 kr/faktura

E-Faktura

0 kr

0 kr

Mobila betalningar (via Samsung Pay)

Nej

Ja

Betalningsfri månad

Nej, kortet är inte ett kreditkort

Ja, du har möjlighet att utnyttja
betalningsfri månad två gånger
per år. En betalningsfri månad
innebär att du inte behöver betala
fakturan den månaden, utan
skjuter på den till månaden därpå.
Du kan ansöka om betalningsfri
månad på ”Mitt Coop Mastercard”

* Första året gratis
** 1,5 % (Lägst 35 kr/uttag)
Fakta om Coop Mastercard: Med Coop Mastercard Mer kan du göra betalningar och ta ut kontanter. Ordinarie årsavgift 295 kr. Kreditränta för närvarande 16,20 % (2022-06-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit
på 20 000 kr är den effektiva räntan 17,01 % vid betalning med e-faktura (20,67 % med pappersfaktura) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 714 kr vid betalning med e-faktura (22 062 kr med
pappersfaktura). Beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader (avbetalningsbelopp i snitt 1 809 kr vid betalning med e-faktura, 1 838 kr med pappersfaktura) och att 39
räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag. Kontantuttag kostar 1,5% av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen.
Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3%. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr, men högst skulden på kontot. Aviavgiften är
29 kr/månadsräkning, 0 kr om du använder e-faktura. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller. Kreditgivare: Entercard Group AB (org nr 556673-0585) 105 34 Stockholm. Coop AB samarbetar med
Entercard Group AB och är kreditförmedlare avseende betal- och kreditkortet. Företaget står under tillsyn av Finansinspektion.

