Overfør penger fra kortet
til din bankkonto
Med AgriCard har du mulighet til å overføre inntil kr 50 000 per 30 dager fra kortet
til din bankkonto.
Beløpet du overfører må være innenfor tilgjengelig kredittreserve, og renteberegnes fra
forfallsdato på din faktura. Kortet må ha vært i bruk før du kan søke om overføring av
penger fra kort til konto.
Overføringen koster kr 100 per overførsel. Overførsel fra kort til konto forutsetter at du har
opprettet Delbetaling på ditt AgriCard.
Dersom du ikke har Delbetaling, kan du søke på om dette i Mitt AgriCard på agricard.no.
Så enkelt er det!
• Fyll ut og returner skjemaet under per post, e-post eller faks.
• Når søknaden blir godkjent, overføres pengene til din bankkonto.
Husk at du med AgriCard alltid har muligheten til å fordele dine utgifter over en lengre periode*.
Du bestemmer selv hvor mye du vil betale ved fakturaens forfall, så lenge du betaler minimum 3 %
av utestående beløp (minimum 300 kr) hver måned.
* Det er først når du velger å benytte deg av kredittreserven at det påløper renter på det utestående beløpet etter forfall.
Effektiv rente for AgriCard ved kreditt på kr 15 000 er fra 24,89 % - 32,07 %.

Anmodning om overførsel (Skjemaet under gjelder for en (1) overførsel)
Ja takk, jeg ønsker å få utbetalt kr

fra mitt AgriCard

• Minimum beløp for overføring er NOK 1 000,-.
• Maksimum beløp for overføring er NOK 50 000,- forutsatt at beløpet er innenfor tilgjengelig kredittreserve.
Tilgjengelig kredittramme finner du på din faktura.
Overførselen skal skje fra mitt AgriCard (Legg inn kontonummer som fremgår av kontoutskrift/faktura)

Til mitt eget norske bankkontonummer:

Bankens navn:

Navn:

Adresse:

E-post adresse:

Mobilnummer:

Jeg godkjenner at Eurocard, filial av Eurocard AB kan foreta nødvendige
undersøkelser for å identifisere mitt kontonummer samt at Eurocard, filial
av Eurocard AB forbeholder seg retten til å redusere ønsket utbetalingsbeløp basert på en kredittfaglig vurdering.

Dato:

Underskrift:

Dersom ikke ønsket beløp er tilgjengelig innenfor din kredittramme, overføres tilgjengelig beløp rundet ned til nærmeste hele tusen.
Pengene utbetales innen 3-5 virkedager.
Returneres til Eurocard, filial av Eurocard AB, v/Agrikjøp AS. Postboks 1672 Vika, 0120 Oslo og merkes ”Kort til Konto”
Du kan også sende inn skjemaet på faks 21 01 54 02 eller på e-post til: korttilkonto@agricard.no med ”Kort til Konto” i emnefeltet.

Tlf kundeservice: +47 21 01 54 10 Faks kundeservice: +47 21 01 53 01 agricard.no Org.nr: 995 638 878

