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ANNONS

Snuva rånaren
på kontanterna
Unga i åldern 20 till 25 år
betalar oftare med kort än
äldre mellan 55 och 60 år.
Kvinnor är mer benägna
än män att betala med kort
– det visar en färsk undersökning om inställningen
till betal- och kontokort
gjord av Point Transaction
Systems AB.
Anledningen är enkel:
Kortinköp är smartare, de
minskar kontanthanteringen – och risken att utsättas
för rånare som vill åt dina
kontanter minskar.
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Vardag med guldkant
▼

Umgås med familjen i stället för att stå i bankomatkön! Den varma
sommarhälsningen kommer från Handelsbanken som slår ett slag för Allkortet.
Med Allkortet kan du sköta alla
dina inköp tryggt, bekvämt och
enkelt – och samtidigt tjäna en
slant. Det ﬁnns en poäng – eller
rättare sagt ﬂera – med att skaffa
sig ett Allkort på Handelsbanken.
Handelsbanken belönar mer
än gärna sina kunder som använder Allkortet till alla sina inköp,
stora som små, såväl i Sverige
som utomlands.
– När du betalar med kortet får
du bonuspoäng för varje krona,
förklarar rörelsechef Carl Renström på Handelsbanken.
Förutom bonuspoängen bjuder
Allkortet på ﬂer förmåner. På

menyn över de fördelar kortanvändaren har ﬁnns bland annat
rabatterat bensinpris, billigare
biobiljetter och hotellnätter till
lägre kostnad.
MELLIS
Matematiken är enkel – och tre
gånger så ﬁfﬁg:
– Om du exempelvis tankar på
Preem och betalar med Allkortet,
får du för det första billigare bensin och för det andra bonuspoäng.
Bonusen betalas i sin tur sedan in
i en fond, vilket underlättar sparandet, säger Carl Renström som
påpekar att Handelsbankens fon-

der har haft en mycket positiv utSist men inte minst ﬁnns det
veckling under de senaste åren.
en praktisk poäng med Allkortet:
Bonuspoängen och rabatter- Du slipper bankomatkön och kan
na ger sannolikt användaren en tillbringa värdefull tid med roliguldkant i tillvaron och är en gare saker.
omtänksam gest från Handelsbankens sida. Men omtanken
sträcker sig längre än så:
– En av de största vinsterna med
att alltid betala med kort är kopplad till den personliga tryggheten.
Risken att förlora kontanter eller
bli utsatt för rånare minskar, och
skulle olyckan vara framme och
du tappar kortet, ﬁnns det alltid
en chans att få tillbaka det, säger Pis num quat, quat prasenim
Carl Renström.
vero elit dunt wis do odolore

Sol, sommar och snickarglädje
▼

Nu ska drömverandan byggas och vitvarorna bytas ut!
Semestern lockar till investeringar i hemmets vrå. Med
Handelsbankens Allkort blir köputrymmet större.
Byta bo, bygga nytt eller renovera
– det hör våren och sommaren
till. När investeringarna till hemmet ska göras, blir inköpslistorna
gärna rejält långa. Men som Bolånekund i Handelsbanken har man

handlingsalternativen med sig i
plånboken.
– Som Bolånekund med Allkort har du hög ﬂexibilitet och
kan snabbt agera när du vill renovera eller köpa saker till hemmet.

Det bästa är att man varken behöver checkkredit eller postväxel
vid stora investeringar, säger Kai
Jokitulppo på Handelsbanken.
Och som alltid belönas kunden med bonuspoäng för alla sina
inköp, om det så gäller virket till
verandan, lunchen till snickarna,
gräsklipparen eller blomkrukorna. Pis num quat, quat prasenim
vero elit dunt wis do odolore

www.handelsbanken.se
12 Säkra kort

20 miljoner ...
inköpsställen runt om
i världen är anslutna till
MasterCards och Visas
internationella betalningssystem. Av dem finns
fler än 90 000 i Sverige.
Allkortet, som är ett betaloch kreditkort med bonus
och förmåner, fungerar på
alla dessa ställen, när du vill
och vart, du än befinner dig.
Unga på resande fot tipsar varandra på nätet om
Handelsbankens Allkort!
Fördelarna? Inga avgifter
vid uttag, bonuspoäng
på alla köp som sedan
omvandlas till fondandelar. Betalar du resan med
kortet, får du dessutom
reseförsäkring och avbeställningsskydd.

Kunden har
kontrollen
46 procent av konsumenterna i en undersökning
från Handelns utredningsinstitut, använde kort vid
sitt senaste Internetköp.
För att känna sig trygg
och bekväm med sitt
Internetköp kan kunder med
Handelsbankens Allkort
själva reglera om inköp får
ske via nätet eller ej via en
”av- och på-knapp”.
Vill man handla öppnar
man kortet via telefon
eller ett enkelt musklick
på nätet, och alla transaktioner går igenom. Sedan
är det bara att stänga av
möjligheten till Internetköp,
om man önskar det.

