Business Gold
– kortet för dig som företagare

Gör livet som företagare lite enklare

Business Gold är skapat för dig som driver
företag. Vi vill därför ge dig ett kort vars
funktioner hjälper dig att spara tid och
pengar och som gör livet lite säkrare och
bekvämare. Ett guldkort helt enkelt!
Fri att handla när det passar dig

Business Gold öppnar dörren till över 30
miljoner försäljningsställen världen över.
Du kan därför betala alla vardagens inköp
med kortet: kontorsvarorna, bensinen, nya
datorn, affärslunchen… och naturligtvis biljetter och annat till tjänsteresan. Du behöver
inte tänka på leverantörskrediter, kontanter
eller valutaväxling – du handlar helt enkelt
när det passar dig och betalar nästa månad.
Se dina köp och tillgängligt
köputrymme via Internet

Företag. När du kontrollerat inköpen lägger
du enkelt till den på betalningsordern med
övriga betalningar.
Säkrare kortköp, i butik och på Internet

Business Gold är utrustat med ett chip som
inte kan kopieras, vilket successivt gör livet
allt svårare för eventuella bedragare. Chipet
används både vid köp i butik och i den nya
säkerhetslösningen för Internetköp, Verified
by Visa. Allt för din trygghet.
Tryggt och säkert även på tjänsteresan

Om du skulle förlora kortet ringer du vår
internationella dygnet runt-service. Vi hjälper dig att spärra kortet och kan vid behov
snabbt ordna fram kontanter om du befinner
dig utomlands.

Via Internetbanken Företag kan du se dina
köp redan innan fakturan kommit. Du kan
även kontrollera hur mycket du kan handla
för, se fakturakopior samt skicka säkra meddelanden till Kundservice.

Med Business Golds tjänstereseförsäkring
blir du inte strandsatt på resan. Vid allvarliga
olycksfall kontaktar du bara larmcentralen
som är öppen dygnet runt, året runt. Läs mer
om försäkringen på nästa sida samt i de separata villkoren.

En enda faktura i månaden

Rabatter hos våra partners

Givetvis är det enklare att hantera en betalkortsfaktura per månad än ett antal olika
leverantörsfakturor. Business Gold ger dig
månadens samtliga kortköp och ev uttag redovisade på en och samma faktura (eller en
per anställd). Enkelt och överskådligt.

När du betalar med kortet kan du spara
pengar på bland annat bensin, hyrbilar och
Spärrservice genom våra leverantörsrabatter.
Aktuella erbjudanden finner du på nordea.se/
businessgold under rubriken Förmåner.

Du spar tid och dessutom miljön genom att
få fakturan elektroniskt i Internetbanken

Sist men inte minst…
upp till 55 dagars räntefri kredit

Småföretag får ofta betala sina leverantörer

Så här kan du skräddarsy ditt kort
innan de fått betalt av sina egna kunder. Business Gold hjälper dig att klara likviditeten
och jämna ut svängningar i kassaflödet – utan
att det kostar dig något extra. Du handlar helt
enkelt när behovet uppstår eller när priset är
rätt, och får upp till 55 dagars räntefri kredit
beroende på vilka betalningsvillkor du väljer.
Företagskort och privatkort

Företagskort innebär att företaget är betalningsansvarigt och bestämmer inköpsgränsen för respektive anställd. Privatkort
innebär att kortinnehavaren, den anställde,
är betalningsansvarig men företaget betalar
kortets årspris. Fakturan kan antingen ställas till företaget eller till hemadressen. Den
anställde ansöker om en inköpsgräns som
passar hans/hennes behov.
Kontanter om det behövs – flexibel
uttagsgräns

Vid företagskort väljer du om kortinnehavaren ska ha tillgång till kontanter, och sätter
en beloppsgräns per månad. Business Gold
ger möjlighet till kontantuttag över hela
världen, i uttagsautomater och på bankkontor anslutna till Visa. Liksom vid kortköp
betalas kontantuttagen via månadsfakturan
(uttagsavgift tillkommer).
Betalningsvillkor som passar dig

Fakturan för företagskort förfaller normalt
efter 10 dagar, men tiden kan förlängas till 20
eller 30 dagar. Privatkort har som standard
20 dagar, men kan förlängas till 30 dagar.

Statistik över företagets inköp

Dags att göra en budget eller följa upp
företagets inköp? Som tillval finns rapporten ”Leverantörsstatistik”, som ger en överskådlig bild av företagets kortköp de senaste
3, 6 eller 12 månaderna.
Tjänstereseförsäkring som
tål att jämföras

Med Business Gold följer en av marknadens
mest heltäckande tjänstereseförsäkringar.
Försäkringen kan dock väljas bort om du har
löst reseskyddet på annat sätt. Begär i så fall
att få ditt kort utan reseförsäkring så får du
ett lägre årspris.
Försäkringen täcker alla resor som betalas
och sker på uppdrag av företaget. Under
samma premisser inkluderas även make,
maka eller sammanboende och hemmavarande barn under 23 år. Jämför gärna
försäkringsvillkoren med andra tjänstereseförsäkringar så kommer du att se att vi
erbjuder ditt företag ett av marknadens mest
heltäckande alternativ.
Ansök om Business Gold

Tala med din kontaktperson på Nordea för
att ansöka om Business Gold. Du kan även
gå in på nordea.se/businessgold eller ringa
0771-33 55 99. Välkommen!
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