Mastercard-kort ger
studielivet flexibilitet

Att studera är ofta den roligaste tiden när man är ung, även om det
ekonomiskt sett kan vara ett ganska utmanande skede i livet. Nordea vill stödja
studerande även i vardagen. Gör det lättare att hantera din ekonomi genom att
t.ex. göra en budget på 10 minuter. Du hittar mallen här.
Om livet överraskar
Ibland går det inte att förutse alla avgifter. Då är det bra att komma ihåg att vissa kreditkort passar
även studerande. Du kan ansöka om Mastercard-kort genast när du har tagit emot en studieplats
vid yrkeshögskola, universitet eller annan högskola. Som studerande kan du alltså beviljas kortet
trots att du saknar anställningsförhållande eller inkomster.
Passar Mastercard mig?
Du gör klokt i att komma ihåg att ett kreditkort inte är avsett för impulsköp utan att det ger ekonomisk trygghet vid överraskande utgifter. Med ett kreditkort kan till exempel en ströjobbande studerande balansera sin ekonomi. Kortet hjälper även till att finansiera resor och handla på nätet samt
att göra förnuftiga ekonomiska anskaffningar, såsom möbler eller en dator. Som kortinnehavare
ansvarar du förstås själv för användningen av kortet. När du får kreditkortsfakturan kan du alltid
själv välja om du betalar minimiraten på fakturan, hela skuldsaldot eller något mitt emellan.
Stockmann Mastercard är ett betalkort för MyStockmann-kunder med vilket du utnyttjar
förmåner och rabatter samt samlar MyStockmann-poäng.
Finnair Plus Mastercard är det bästa kortet för Finnair Plus-medlemmar och med det samlar du
Finnair Plus-poäng.
Tuohi Mastercard är det andra kortet som omfattar en unik Prisskyddsförsäkring.
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Med på resan
Med Nordeas kodapp shoppar du tryggt på nätet, oberoende om du är kund hos Nordea eller någon
annan bank. I Nordea Wallet kan du utöver dina kortköp även följa ditt koldioxidavtryck. Visste du
förresten att Mastercard fungerar fint även i mobilen?
Enkla hjälpmedel i vardagen
Om det känns utmanande att hantera din ekonomi gör du klokt i att ta del av Enkla hjälpmedel i
vardagen, som ger dig råd om både sparande och hur du använder pengar smart. Börja med att
fundera på om du spenderar pengar på något onödigt.
OmaLuotto när det passar dig
I tjänsten OmaLuotto sköter du dina kreditkortsärenden enkelt med din banks koder när det
passar dig. Du kan bl.a. kolla dina köp, välja amorteringsfria månader och ändra förfallodag. Som
Nordeakund kan du såklart enkelt sköta samma ärenden i Nordeas nät- eller mobilbank.
Vi hjälper dig
Kontakta vår kundservice om du behöver mer hjälp eller råd.

