
 
     I vår serie om försäkringar:  
  Kontokort och reseskydd 

Många tycker att försäkringar är en riktig djungel. Vi är beredda att instämma.             
Mängder av villkor som är svåra att överblicka och dessutom är det nästan omöjligt att veta om                 
du har valt rätt försäkring. I vår serie om försäkringar försöker vi guida dig att välja de                 
försäkringar som passar dina behov bäst. Den första delen i serien handlar om de              
kompletterande kortförsäkringarna. Varje kontokort (samlingsnamn för betal- och        
kreditkort) ger dig ett visst reseskydd, och vissa banker och kortgivare är mer generösa än               
andra. Det talas mycket om hemförsäkringar och reseförsäkringar men desto mindre om            
kortets betydelse. Om du kombinerar en omfattande hemförsäkring med ett kort med bra villkor              
har du ett fullgott reseskydd - såvida du inte ska bestiga Mount Everest vill säga.  
 
Vår utgångspunkt i jämförelsen av kontokort och deras reseskydd är dels att du ska              
kunna se över vilka villkor du har på ditt befintliga kort. Vi vill samtidigt ge dig underlag att                  
kunna välja ett annat kort som kompletterar det du redan har. Och om du redan har två eller                  
flera kort kan du med hjälp av jämförelsen se om dina kort tillsammans ger dig det bästa                 
reseskyddet. Ju bättre reseskydd du har, desto tryggare kan du vara om någonting inträffar när               
du befinner dig på resande fot.  
 
Vi rekommenderar dig att ha två kontokort. Det finns ett par mycket goda anledningar              
till att ha åtminstone två kort. 

➢ Ha ett kontokort som ger dig bra villkor när du betalar resan samt ett annat kort som                 
ger dig bra villkor när du väl befinner dig på ditt resmål.  

○ Bra villkor när du betalar resan är t.ex. generöst avbeställningsskydd och           
ersättning från första stund när bagaget är försenat. 

○ Bra villkor när du är på ditt resmål är 0 kronor i uttagsavgift och 0 % i                 
valutapåslag. 

➢ Dela upp dina kontokort på Visa, MasterCard respektive Amex då dessa kort            
kompletterar varandra. Låt oss dela med oss av ett exempel från verkligheten.  

○ I september upphörde Visa-korten att fungera i samtliga bankomater på Bali och            
de som enbart hade Visa-kort hamnade minst sagt i trubbel.  

➢ Med (minst) två kontokort har du alltid ett kort i reserv om det andra slutar fungera eller                 
blir stulet.  

○ Tänk på att aldrig förvara dina kort på samma ställe. 
➢ Två kort kan komplettera varandra bra vad gäller andra förmåner och villkor. 

○ Exempelvis Skandiabanken låter dig samla Eurobonus-poäng för varje kortköp,         
med Norwegian Bank samlar du CashPoints och Marginalen Bank har utvecklat           
ett särskilt resekort. 
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Jämförelse av grundförutsättningar för den kompletterande kortförsäkringen       
samt korttyp och försäkringsgivare 
 

Kontokort 
MC = MasterCard 

(B)etalkort 
(K)reditkort 

Antal resdagar Del av resans totalkostnad 
som ska betalas med kortet 

Försäkringsgivare 

SEB  
Visa & MC 

B & K 60 dagar 75 % Trygg-Hansa 

Nordea  
Visa & Gold 

B & K 60 dagar 75 % ERV 

Swedbank MC / 
Visa Mer 

B 60 dagar 50 % Tre Kronor 

Länsförsäkringar 
Visa / Kredit 

B & K 60 dagar 75 % Respektive 
länsbolag 

Handelsbanken 
Allkort / Platinum 

B & K 60 dagar 50 % Zurich 

ICA Banken MC / 
MC Plus 

B & K 60 dagar / 
90 dagar 

75 % ERV 

Danske Bank 
Guld/Platinum 

B & K 60 dagar /  
90 dagar 

50 % Codan Forsikring 

Skandiabanken 
Visa / Kreditkort 

B & K 60 dagar 75 % Trygg-Hansa 

Norwegian MC B & K 60 dagar 75 % AIG 

Amex Gold / 
Platinum 

B 60 dagar / 
120-240 dagar  

75 % ACE European 
Group  

Collector Easyliving 
MC 

B & K 60 dagar 50 % Folksam 

Diners Club B & K 60 dagar 75 % Trygg-Hansa 

EuroCard 
Gold/Platinum 

B & K 60 dagar 75 % Trygg-Hansa 

Forex Visa B 45 dagar 75 % ERV 

Ikano Bank Visa B & K 60 dagar 75 % ERV 

Marginalen Bank 
Traveller Visa 

B & K 60 dagar 75 % ERV 

MedMera Mer B & K 60 dagar 75 % If 

OKQ8 Bank Visa B & K 60 dagar 75 % AIG 

Ålandsbanken Visa B 45 dagar 75 % AIG 

http://seb.se/privat/betala/kort/kompletterande-reseforsakring
http://www.nordea.se/privat/vardagstjanster/kort/bankkort-visa.html#tab=Reseforsakring
https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/kort/forsakringar-pa-ditt-kort/kompletterande-kortforsakring/
http://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/forsakring/resa/utokat-reseskydd/
http://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/forsakring/resa/utokat-reseskydd/
https://www.handelsbanken.com/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=&amp;navid=A_Konton_&amp;sa=/shb/inet/icentsv.nsf/Default/qB6225892DA5DF721C1256D98003FF662
https://www.icabanken.se/forsakringar/personforsakring/reseforsakring/
https://www.danskebank.se/sv-se/privat/pension-och-forsakringar/reseforsakring/pages/reseforsakring.aspx
https://www.skandiabanken.se/vardagstjanster/kort/bankkort/
https://www.banknorwegian.se/Kundservice/frskring/resefrskring-och-avbestllningsskydd
https://www.americanexpress.com/se/content/insurance/travel.html
https://www.americanexpress.com/se/content/insurance/travel.html
https://www.collector.se/globalassets/easycard/reseforsakring.pdf
http://www.dinersclub.se/privat/anvanda-kortet/resa-med-diners-club/reseforsakring/
http://www.eurocard.se/privat/resa-med-kortet/reseskydd/reseskydd/
http://www.erv.se/Documents/Broschyrer/Semesterf%C3%B6rs%C3%A4kring%20fr%C3%A5n%201%20april%202015/Semesterforsakring_infoblad_20150101.pdf
http://partner.ikanobank.se/web/site_files/docs/IkanoKort/Forkopsinformation_IkanoKort_forsakring.pdf
https://www.marginalen.se/Privat/Kort/Marginalen-Traveller/Kortforsakringar/
https://www.coop.se/Betalkort-och-bank/Vara-betal--och-kreditkort/MedMera-Mer/
https://www.okq8.se/kort/visa/reseforsakring/
https://www.alandsbanken.se/banktjanster/kort-och-betalningar/kort/kortf%C3%B6rs%C3%A4kringar
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Viktigt att tänka på 
 

➢ Reser du ensam eller med partner, vänner, familj? 
○ Utgångspunkten är att den kompletterande kortförsäkringen gäller       

kortinnehavaren och dennes maka, make, registrerade partner eller sambo samt          
barn under 23 år som bor hemma.  

○ Kortförsäkringen gäller vanligen också barnbarn och mor- och farföräldrar som          
följer med på resan.  

○ Om du har betalat minst 50 % av resan för en annan person som inte ingår i de                  
vi räknat upp ovan, gäller den kompletterande kortföräkringen om personen är           
kund i samma bank som du.  

○ Kom ihåg att det här är en utgångspunkt och att om du reser med andra än dina                 
närmaste anhöriga - och betalar för deras resa - bör du undersöka lite extra vad               
som gäller. 

 
➢ Hur länge ska du vara ute och resa?  

○ Vilket behov har du av en kort eller lång giltighetstid? 
○ Forex och Ålandsbanken har kortast giltighetstid med 45 dagar. 
○ Merparten av kortgivarna ger dig 60 dagars giltighetstid. 
○ ICA Banken och Danske Bank har 90 dagars giltighetstid. 
○ Amex Platinum erbjuder 120 sammanhängande resdagar eller totalt 240         

resdagar på ett år. 
 

➢ Hur stor del av resan ska du betala med ditt kontokort? 
○ Här gäller det att hålla koll på den totala reskostnaden, alltså flyg och hotell.  
○ Om du betalar både flyg och hotell med samma kort vet du med säkerhet att den                

kompletterande kortförsäkringen kommer gälla. 
○ Om du av någon anledning betalar flyg och hotell med olika kontokort - och vill               

att den kompletterande kortförsäkringen ska gälla - måste du se till att minst 50              
% eller 75 % av den totala reskostnaden betalas med ett utav korten. 
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Jämförelse av kontokortens årsavgifter, maxuttag,     
uttagsavgifter/kreditgränser och valutapåslag 
 

Kontokort 
MC = MasterCard 

Uttagsavgift 
inom Europa 

Uttagsavgift 
utanför Europa 

Maxuttag eller 
Kreditgräns 

Valutapåslag Årsavgift 

SEB  
Visa & MC 

0 kr / 35 kr 35 kr 20000kr- 24000 kr 
var 4e dag 

1,65 % 250 kr/195 kr 

Nordea  
Visa & Gold 

0 kr / 40 kr 40 kr 20000 kr per vecka 1,5 % 144 kr - 288 kr 
160 kr - 240 kr 

Swedbank MC / 
Visa Mer 

0 kr 35 kr 15000 kr per vecka 1,5 % 250 kr/1140 kr 

Länsförsäkringar 
Visa 

0 kr 35 kr Okänt. 1,5 % 225 kr 

Handelsbanken 
Allkort / Platinum 

0 kr / 20 kr 35 kr 15000 kr var 4e dag 1,5 % 250 kr/1900 kr 

ICA Banken MC / 
MC Plus 

0 kr 0 kr 15000 kr var 4e dag 0 % 300 kr/324 kr 

Danske Bank 
Guld/Platinum 

40 kr 40 kr 15000 kr per vecka 1,75 % 419 kr/1799 kr 

Skandiabanken 
Visa / Kreditkort 

0 kr / 30 kr 0 kr / 30 kr 25000 kr per vecka 1,65 % 240 kr/0kr 

Norwegian MC 0 kr 0 kr 10000 kr per dag 1,75 % 0 kr 

Amex Gold / 
Platinum 

40 kr 40 kr 5000 kr-25000 kr på 
14 dgr 

2 % 1500 kr/6000 
kr 

Collector Easyliving 
MC 

45 kr 45 kr 100000 kr i 
kreditgräns 

0 % 195 kr 

Diners Club 40 kr 40 kr 25000 kr per månad 2 % 525 kr 

EuroCard 
Gold/Platinum 

40 kr 40 kr 25000 kr per månad 1,5 % 525kr-1500 kr 

Forex Visa 0 kr 30 kr 20000 kr per vecka 1 % 0 kr 

Ikano Bank Visa 35 kr 35 kr 12000 kr per månad 1,5 % 0 kr 

Marginalen Bank 
Traveller Visa 

3 %  
(minst 35 kr) 

3 %  
(minst 35 kr) 

30000 kr per vecka 1,65 % 375 kr 

MedMera Mer 0 kr 0 kr 100000 kr i kreditgr. 0 % 249 kr 

OKQ8 Bank Visa 35 kr 35 kr 10000 kr per månad 2 % 0 kr 

Ålandsbanken Visa 0 kr 15 kr 10000 kr per dag 1 - 2 %  250 kr 
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Viktigt att tänka på 
 

➢ Du kommer behöva ta ut pengar! 
○ Oavsett vart du reser kommer du med all sannolikhet ha behov av att göra uttag. 
○ Du kan minska risken att förlora mycket pengar vid stöld genom att ta ut lite               

pengar åt gången. 
○ En uttagsavgift på 35 kronor och 1,5 % i valutapåslag kan låta obetydligt men              

om du reser några gånger om året och gör flera uttag vid varje resa, kommer du                
i slutändan ha lagt många tusen kronor på avgifter och påslag. 

○ Det finns ingen anledning att använda ett annat kontokort på resan än ett som              
ger dig 0 kronor i uttagsavgift och 0 % i valutapåslag.  

○ 0 kronor i uttagsavgift: MedMera Bank Mer, Norwegian Bank, Skandiabanken          
Visa, ICA Banken. 

○ 0 % i valutapåslag: MedMera Bank Mer, Collector Easyliving, ICA Banken. 
○ Det är alltså endast MedMera Bank och ICA Banken som har 0 kronor i              

uttagsavgift och 0 % i valutapåslag. 
 

➢ Har ditt kontokort ett tillräckligt högt maxuttag? 
○ Kolla på hur stor del av resan du har förbetalat. 
○ Gör en uppskattning av hur mycket pengar du kommer behöva ta ut på resan. 
○ Hur stor är risken att du kommer behöva göra oförutsedda uttag, exempelvis om             

det inträffar en olycka? 
○ Utifrån din bedömning, hur nära är du maxuttaget för ditt kontokort?  

■ Se t.ex. OKQ8 och Ikano Bank som har uttagsgräns på 10000 kr per             
månad respektive 12000 kr per månad. 

■ Kommer du behöva ett nytt kort med en högre maxgräns för uttag? 
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Jämförelse av kontokortens ersättningar för självrisk samt vid sjukdom och          
olyckor 
 

Kontokort 
MC = MasterCard 

Högsta ersättning för 
självriskskydd 

Högsta ersättning vid  
sjukdom / olycka 

Högsta ersättning vid  
medicinsk invaliditet 

SEB  
Visa & MC 

Bostad och personbil 10000 kr Ingår ej 500000 kr 

Nordea  
Visa & Gold 

Bostad, personbil och hyrbil 
10000 kr 

Ingår ej 500000 kr 

Swedbank MC / 
Visa Mer 

Bostad och personbil 10000 kr Ingår ej 400000 kr / 750000 kr 

Länsförsäkringar 
Visa 

Bostad och personbil 10000 kr Ingår ej 500000 kr 

Handelsbanken 
Allkort / Platinum 

Bostad och personbil 10000 kr 
Hyrbil 10000 kr / 200000 kr 

Nödvändiga och skäliga 
kostnader 

1 miljon / 3,5 miljon  

ICA Banken MC / 
MC Plus 

Bostad och personbil 10000 kr  
Hyrbil 10000 kr (+) 

Ingår ej 1 miljon 

Danske Bank 
Guld/Platinum 

Bostad och personbil 10000 kr 
Hyrbil 5000kr / 10000 kr 

Ingår ej 1 miljon 

Skandiabanken 
Visa / Kreditkort 

Bostad, personbil och hyrbil 
10000 kr 

Ingår ej 1 miljon 

Norwegian MC Bostad och personbil 
10000 kr 

Ingår ej 1 miljon 

Amex Gold / 
Platinum 

Ingår ej / skador på hyrbil 750000 
kr 

Nödvändiga och skäliga 
kostnader 1 miljon / 10 
miljoner 

1 miljon / 2 miljoner 

Collector Easyliving 
MC 

Bostad och personbil 
10000 kr 

Ingår ej 400000 kr 

Diners Club Bostad och personbil 
10000 kr 

Ingår ej 1 miljon 

EuroCard 
Gold/Platinum 

Bostad och personbil 
10000 kr 
Hyrbil 10000 kr (Pl.) 

Ingår ej 1 miljon 

Forex Visa Bostad, personbil och hyrbil 
10000 kr 

Ingår ej 500000 kr 

Ikano Bank Visa Bostad och personbil 10000 kr Ingår ej Ingår ej 

Marginalen Bank 
Traveller Visa 

Bostad och personbil 
10000 kr. Hyrbil 10000 kr. Hem- 
försäkring 2000 kr 

Ingår ej 200000 kr 
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MedMera Mer Bostad, personbil och hyrbil 
10000 kr 

Ingår ej 400000 kr 

OKQ8 Bank Visa Bostad och personbil 10000 kr Ingår ej 1 miljon 

Ålandsbanken Visa Ingår ej 250000 till 4 milj. EUR 20000 EUR 

 
Viktigt att tänka på 
 

➢ Vill du ha extra skydd för bostaden, personbilen och hyrbilen? 
○ Flertalet kortgivare ersätter självrisken för skador som uppstår i hemmet och           

med personbilen medan du är på resande fot. Maxbeloppet är vanligen 10000            
kr. 

○ Vissa kortgivare ersätter även om någonting händer med hyrbilen som du har            
hyrt på ditt resmål.  

■ MedMera Bank, Marginalen Bank, Forex, EuroCard (Platinum-kort), Amex        
(Platinum-kort), Skandiabanken, Danske Bank, ICA Banken,      
Handelsbanken och Nordea.  

■ Mest generös ersättning har Amex’s och Handelsbankens Platinum-kort. 
○ Endast Marginalen Banks Traveller-kort täcker eventuell självrisk i din         

reseförsäkring. 
○ Det är endast Ålandsbanken som inte har något självriskskydd. 

 
➢ Vill du kunna få ersättning om du råkar ut för olycka eller sjukdom under din resa? 

○ Här är kortgivarna desto mer restriktiva. Olycksfallsersättning har du vanligen i           
din hemförsäkring och därför ingår det i regel inte i den kompletterande            
kortförsäkringen.  

○ Det kan däremot vara en god idé att komplettera ditt övriga reseskydd med ett              
kontokort som täcker vårdkostnader, speciellt om du reser med barn. 

■ Mest generösa är Amex med upp till 10 miljoner i vårdkostnader. 
■ Ålandsbanken ersätter upp till 4 miljoner euro om du reser utanför           

Europa, givet att du inte kan få ersättning genom lagstiftade          
ersättningar. Det är alltså ganska otroligt att du skulle få ersättning från            
kortgivaren och det är kanske därför som de har satt så höga            
ersättningsbelopp. 

■ Därutöver är det endast Handelsbanken som ersätter nödvändiga och         
skäliga vårdkostnader, vilket är en mycket godtycklig formulering. 

 
➢ Hur stor ersättning kan du få vid medicinsk invaliditet? 

○ De maxbelopp som framgår av tabellen ovan avser 100 % medicinsk invaliditet. 
■ Om du drabbas av 25 % invaliditet får du 25 % av maxbeloppet. 

○ Merparten av kortgivarna ersätter inte medicinsk invaliditet som        
understiger 20%.  

○ Ålandsbanken är mest generös och ersätter invaliditet över 10 %. 
○ Handelsbanken ersätter medicinsk invaliditet som överstiger 50 %. 
○ Ikano Bank ger ingen ersättning alls för medicinsk invaliditet. 
○ Flera kortgivare har även åldersbestämt ersättningsbeloppen och om du är          

under 18 år eller över 65 år är ersättningen kraftigt reducerad.  
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Jämförelse av avbeställningsskydd samt ersättningar vid bagage- och        
flygförseningar 
 

Kontokort 
MC = MasterCard 

Högsta avbeställningsskydd Högsta ersättning vid 
bagageförsening 

Högsta ersättning vid 
flygförsening 

SEB  
Visa & MC 

15000 kr per person 
45000 kr per familj 

2000 kr per person 
10000 kr per familj 

1000 kronor 

Nordea  
Visa & Gold 

15000 kr per person  
45000 kr per familj 

5000 kr per person 
15000 kr per familj 

3000 kr per person 
7500 kr per familj 

Swedbank MC 15000 kr per person  
45000 kr per familj 

5000 kr per person 
10000 kr per familj 

1400 kr per person 
5000 kr per familj 

Swedbank Visa Mer 30000 kr per person 
90000 kr per familj 

5000 kr per person 
10000 kr per familj 

1800 kr per person 
7200 kr per familj 

Länsförsäkringar 
Visa 

15000 kr per person 
45000 kr per familj 

2000 kr per bagage, max 
10000 kr 

3000 kr per person 
15000 kr per familj 

Handelsbanken 
Allkort 

25000 kr per person 
75000 kr per familj 

5000 kr per person 
15000 kr per familj 

1200 kronor 

Handelsbanken MC 
Platinum 

100000 kr per familj 10000 kr per person * 
30000 kr per familj 

5000 kr per person 
15000 kr per familj 

ICA Banken MC 25000 kr per person 
75000 kr per familj 

3000 kronor 1000 kronor 

ICA Banken MC 
Plus 

35000 kr per person 
100000 kr per familj 

5000 kronor * 4000 kronor 

Danske Bank MC 
Guld 

15000 kr per person 
45000 kr per familj 

3000 kr per person * 
9000 kr per familj 

3000 kr per person 
9000 kr per familj 

Danske Bank MC 
Platinum 

25000 kr per person 
100000 kr per familj 

4000 kr per person * 
21000 kr per familj 

30000 kr per skadetillfälle 

Skandiabanken 
Visa 

25000 kr per person 
75000 kr per familj 

3000 kr per person 
12000 kr per familj 

1000 kronor 

Skandiabanken 
Visa Kreditkort 

25000 kr per person 
75000 kr per familj 

5000 kr per person * 
20000 kr per familj 

1000 kronor 

Norwegian MC 15000 kr per person 
45000 kr per familj 

3000 kr per person 
8000 kr per familj 

2500 kr per person 
7500 kr per familj 

Amex Gold ** 25000 kr 5000 kr 1500 kr 

Amex Platinum ** 50000 kr  8000 kr 2000 kr 

Collector Easyliving 
MC 

15000 kr per person 
45000 kr per familj 

7000 kr per person 
16000 kr per familj 

2100 kr per person 
7800 kr per familj 
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Diners Club 15000 kr per person 
45000 kr per familj 

4000 kr per person 
35000 kr per familj 

1000 kr 

EuroCard Gold 15000 kr per person 
45000 kr per familj 

4000 kr per person 
20000 kr per familj 

1000 kr 

EuroCard Platinum  25000 kr per person 
100000 kr per familj 

8000 kr per person * 
18000 kr per familj 

3500 kr per person 
18000 kr per familj 

Forex Visa 15000 kr per person 
45000 kr per familj 

3500 kr per person * 
10000 kr per familj 

3500 kr per person 
10000 kr per familj 

Ikano Bank Visa 15000 kr per person 
45000 kr per familj 

3000 kr per person 
9000 kr per familj 

1500 kr per familj 
6000 kr per familj 

Marginalen Bank 
Traveller Visa 

30000 kr per person 
90000 kr per familj 

4500 kr per person 
9000 kr per familj 

3750 kr per person 
9000 kr per familj 

MedMera Bank Mer 15000 kr per person 
45000 kr per familj 

7000 kr per person 
16000 kr per familj 

1500 kr 

OKQ8 Bank Visa 15000 kr per person 
45000 kr per familj 

3000 kr per person 
7000 kr per familj 

2500 kr per person 
6500 kr per familj 

Ålandsbanken 
Visa/MC ** 

Ingår ej 300 EUR Ingår ej 

 
Viktigt att tänka på 
 

➢ Är det viktigt för dig med ett generöst avbeställningsskydd? 
○ Hur stor är risken att du kommer behöva avbeställa din resa till följd av sjukdom               

eller olycka som du inte kunde förutse?  
○ Hur mycket betalar du i regel för dina resor - och täcker ditt kontokorts              

avbeställningsskydd det beloppet? 
○ Om du vet med dig att dina resor brukar kosta över 50000 kronor för hela               

familjen kan det vara en god idé att betala resan med ett kort vars              
avbeställningskydd överstiger den kostnaden. 

○ Handelsbanken Platinum, Swedbank Mer, ICA Banken Plus, Danske Bank         
Platinum, EuroCard Platinum och Marginalen Traveller har mest generösa         
avbeställningsskydd. 
 

➢ Är det viktigt för dig att få ersättning vid förseningar? 
○ Danske Bank MC Guld och MC Platinum, Handelsbanken MC Platinum, ICA           

Banken MC Plus, samt Skandiabanken Visa Kreditkort har ingen karenstid på           
sina bagageförseningar. Du får alltså ersättning direkt från ankomst om din           
väska är försenad. 

○ För övriga kompletterande kortförsäkringar behöver du titta närmare på hur          
länge du måste vänta för att få din ersättning. I vissa fall utbetalas inte              
maxbeloppet förrän efter 48 timmar - och så länge är sällan flyget eller bagaget              
försenat. Välj det alternativ som ger ersättning så snabbt som möjligt. 

○ Endast Amex Gold (10000 kr), Amex Platinum (25000 kr) och Ålandsbanken           
(300 EUR) ersätter bagageskador som har uppstått i samband med resan. 



 
     I vår serie om försäkringar:  
  Kontokort och reseskydd 

De två bästa kontokorten i vår jämförelse 
 

★ Amex Platinum ger det bästa reseskyddet och är det kort vi rekommenderar dig att              
betala din resa med.  

○ Mycket omfattande reseskydd och höga ersättningsnivåer. 
○ Däremot höga valutapåslag och uttagsavgifter så det är inte ett lämpligt kort att             

betala med på resmålet. 
○ Platinumkortet kostar 6000 kronor per år, vilket troligen endast lönar sig om du             

reser ofta eller utnyttjar Amexs andra förmåner.  
○ Amex Gold ger dig ett nästan lika bra reseskydd och kostar lite mer humana              

1500 kronor per år, vilket förstås är en ansenlig summa även det.  
○ En nackdel med Amex, som du bör ta i beaktande, är att korten inte tas emot på                 

alla betalsidor på internet, i alla uttagsautomater eller av alla affärsinnehavare. 
○ Läs mer här. 

 
★ ICA Bankens kort är bäst att ta med på resan.  

○ 0 kronor i uttagsavgift och 0 % i valutapåslag.  
○ ICA Banken Plus är dessutom ett bra kort att betala resan med. 
○ ICA Banken har i dagsläget ingen möjlighet att erbjuda direktbetalningar vid           

internetköp. 
○ Läs mer här. 

 
 
Övriga kort som utmärker sig i jämförelsen 
 

★ Handelsbanken Platinum är det kort utav de klassiska storbankerna som ger bäst            
reseskydd. Höga ersättningsnivåer och bra omfattning på försäkringen. Läs mer här. 

 
★ Skandiabanken har bra reseskydd både på sitt Visa-kort och kreditkort. Dessutom 0            

kronor i uttagsavgift. Ett stort plus är att du samlar Eurobonus-poäng för varje             
hundralapp du handlar för. Läs mer här. 

 
★ MedMera Bank Mer har 0 kronor i uttagsavgift och 0 % i valutapåslag samt bra               

ersättningsnivåer. Läs mer här. 
 

★ Norwegian Bank seglar upp som ett bra alternativ med 0 kronor i uttagsavgift, årsavgift,              
förseningsersättningar samt att du tjänar CashPoints (Norwegians eget bonussystem).         
Läs mer här. 

 
★ Ålandsbanken är ett intressant alternativ då de på många sätt går emot övriga bankers              

ersättningsnivåer. Avbeställningsskydd och ersättning vid flygförsening ingår inte men         
däremot har du generösa ersättningar för sjukvård och låga avgifter för uttag och ett              
litet valutapåslag. Beroende på vilket övrigt reseskydd du har kan detta vara ett bra              
alternativ. Läs mer här. 

https://www.americanexpress.com/se/
https://track.adtraction.com/t/t?a=82597521&as=1105521429&t=2&tk=1
https://www.handelsbanken.com/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=&amp;navid=A_Konton_&amp;sa=/shb/inet/icentsv.nsf/Default/qC4A4E37DB0752FEEC125738000239951
https://www.skandiabanken.se/vardagstjanster/kort/vilket-kort-passar-dig/
https://www.coop.se/Betalkort-och-bank/Vara-betal--och-kreditkort/MedMera-Mer/
https://track.adtraction.com/t/t?a=1038699379&as=1105521429&t=2&tk=1
https://www.alandsbanken.fi/sv/banktjanster/kort-och-betalningar/kort/v%C3%A5ra-kort


 
     I vår serie om försäkringar:  
  Kontokort och reseskydd 

Vår jämförelse väcker frågor 
 
Vi behövde inte ägna särskilt mycket tid åt att gå igenom och jämföra kortgivarnas villkor innan                
vi identifierade ett par problem.  
 
 

❖ Resorna måste påbörjas (och i de flesta fall även avslutas) i Norden.  
➢ Hur fungerar det då om du gör flera flighter under en och samma resa, eller               

backpackar?  
 

❖ Vissa kortgivare (bland annat Nordea) ställer krav på att resan ska vara bokad och              
betald genom en resebyrå.  

➢ Kan det verkligen stämma? Kan du alltså inte få någon ersättning om du har              
bokat resan på egen hand? Det verkar oerhört bakåtsträvande, inte minst           
eftersom att du kan spara stora summor pengar på att boka din resa själv. 

 
❖ Kortgivarna har en begränsad tidsperiod för resan.  

➢ Vissa ger 45 dagar medan de flesta 60 dagar (Amex ger upp till 240 dagar). Om                
du bestämmer dig för att förlänga din resa eller stannar utöver den begränsade             
tidsperioden, vad händer då? 

 
❖ Endast ett fåtal kortgivare ersätter sjukvårdskostnader men däremot ersätter alla (utom           

Ikano Bank) medicinsk invaliditet.  
➢ Efter hur lång tid kan medicinsk invaliditet konstateras och hur går           

ansökningsprocessen gentemot kortgivaren till? Hur bevisar du att invaliditeten         
kan hänföras sjukdomen eller skadas som inträffade under din resa? 

 
❖ De kompletterande kortförsäkringarna avser endast privatresor.  

➢ Hur fungerar det för entreprenörer som vanligen har en mer flexibel livsstil och             
kombinerar arbete med semester? 

 
❖ Särskilt anpassade resekort som tar betalt för både uttag och valutapåslag? 

➢ För oss är det oerhört motsägelsefullt.  
➢ Ett kontokort särskilt framtaget för resor bör med all rimlighet ta ut 0 kronor i               

uttagsavgifter och 0 % i valutapåslag. 
➢ Marginalen Traveller tar 1,65 % i valutapåslag vilket är i nivå med storbankernas             

påslag. De tar också 3 % i uttagsavgift (lägst 35 kronor) vilket vid större uttag               
genererar stora avgifter - 30 kronor för varje 1000 kronor du tar ut. 

 
 

Dessa frågor kommer vi följa upp med kortgivarna och vi återkommer med            
svaren i en senare artikel.  
 
 

Gå med i vår maillista för att få koll på de senaste uppdateringarna på BokaMinResa.se 
 


