
GE Money Bank 
Handlekonto 

Kjøp nå, betal senere! 

Med Handlekonto kan du handle for inntil kr 50 000 og 
utsette betalingen i 4 måneder mot et gebyr på kr 275. 
Etter den betalingsfrie perioden kan du velge å betale 
ut hele beløpet eller dele det opp i månedlige rater 
tilpasset din egen økonomi. Du betaler ingen renter i 
den betalingsfrie perioden. 
 

Hva er fordelene? 
• Kortet kan benyttes i butikker og minibanker 
   i hele verden 
• Kjøp nå - betal senere 
• Søknaden behandles mens du venter 
• Kontokreditt inntil kr 50 000 
• Du kan slå til på gode tilbud 
• Innvilget kreditt kan brukes om igjen/forhøyes 
• Gratis reserve så lenge kreditten ikke benyttes 
• Fleksibel nedbetaling 
• Kontoen kan når som helst innfris  
 

Hvordan får jeg Handlekonto? 
Spør betjeningen i butikken, og de vil hjelpe deg med å 
søke om Handlekonto - du får svar mens du venter. 
 

For å søke må du svare JA på følgende: 
• Du har fylt 18 år 
• Du har ingen betalingsanmerkninger 
• Du har fast inntekt 

Hva koster det? 
Handlekonto med MasterCard er en kontokreditt med 
tilhørende internasjonalt kredittkort. Kredittkortet kan 
benyttes i minibanker, butikker i hele verden og ved 
netthandel. Handlekonto oppretter du ved å ta kontakt 
med betjeningen i butikken. Kredittvurdering gjøres 
umiddelbart ved søknad. 
 

Alle varekjøp i Norge er gebyrfrie. Ved bruk av 
kredittkortet til varekjøp eller minibankuttak påløper alltid 
renter fra første dag, og ved bruk i utlandet vil kontoen i 
tillegg belastes med en omregningsavgift for 
valutatransaksjoner. 
 

Eksempler på kontantpris, kredittkjøpspris og månedlig nedbetaling ved    
12 og 24 måneder ved kjøp av varer med Handlekonto. Vi minner om at 
lang betalingstid med lave månedsbeløp kan gi høye kredittkostnader.  
Gjelder varekjøp i Norge. 

Vilkår for avtale om kontokreditt med tilhørende kredittkort finnes i avtalen, 
på www.gemoney.no og kan fås ved henvendelse til  GE Money Bank. 
Produktet reguleres av finansavtaleloven. Renter, gebyr og andre 
kredittkostnader kan endres med seks ukers skriftlig varsel. 
 

Kontobetingelser 
• Kontokreditt inntil kr 50 000 
• Månedsrente 1,75 % 
• Nominell rente 21,0 % p.a. 
• Periodegebyr kr 45 
• Periodegebyr kr 0 ved saldo under kr 1 000 
• Etableringsgebyr kr 0 
• Gebyr minibank kr 20 + 1 % av uttaksbeløp 
• Gebyr varekjøp kr 0 
• Årlig gebyr kr 0 
• Gebyr skranke kr 45 
• Manuell overførsel via Kundeservice kr 25 
• Maks uttak i minibank pr. 7 dager kr 9 000 
• Omregningsavgift valutatransaksjoner: 1,75 % av transaksjonsbeløp 
 

Minste månedlig betaling er 3 % av det du skylder, begrenset nedad  
til kr 199. 
 

Priseksempel Handlekonto (tar utgangspunkt i løpetid 12 mnd, 10 varekjøp 
à kr 1 000 og 1 kontantuttak à kr 1 000 i Norge, 3 varekjøp à kr 1 000 og 
1 kontantuttak à kr 1 000 i utland): Eff. rente 32,98 %, kr 15 000 o/12 mnd, 
totalt kr 17 446. 


