
Tänk dig att bidra till något viktigt  
varje gång du handlar.
Goda handlingar känns bra. Med Barncancerfonden Mastercard kan du göra dem 
så ofta du vill. Utan att det kostar dig något extra.

0,5% som skänker hopp
När du betalar med kortet, Barncancerfonden Mastercard, skänker Ecster ett bidrag på 
0,5% av värdet på dina inköp till Barncancerfondens arbete för barn med cancer. Det 
kostar med andra ord inte dig något extra när du använder kortet. Barncancerfonden 
Mastercard gäller på miljontals inköpsställen och 1 miljon uttagsautomater över hela 
världen.

Utan årsavgift de första 12 månaderna
När du skickar in din ansökan för ett Barncancer fonden Mastercard, så bjuder Ecster dig 
på årsavgiften de första 12 månaderna (värde 245 kr).

Ett kompletterande kort fullt med engagemang
Barncancerfonden Mastercard är betal- och kreditkortet som är ett bra komplement till 
dina eventuella andra kort. När du beslutar dig för ett Barncancerfonden Mastercard, så 
behöver du inte heller byta bank.

60 dagars räntefri kredit
I mitten av varje månad får du ett kontoutdrag från Ecster, som redovisar de kortköp 
som du gjort föregående månad. Väljer du att betala hela beloppet tillkommer ingen 
ränta, aviavgift eller andra kostnader. Du får med andra ord räntefri kredit i upp till 60 
dagar. När fakturan förfallit tillkommer dock en ränta.

Fler fördelar
När du betalar din resa med Barncancerfonden Mastercard ingår en kompletterande 
reseförsäkring och avbeställningsskydd. Du kan läsa mer om detta på www.barncancer-
fonden.se. För eventuella frågor, hör av dig till Ecster på telefon: 08-701 46 67.

Frågor och öppettider
Ring Ecster på telefon 08-701 46 67 om du har 
frågor om Barncancerfonden Mastercard.  
Öppettiderna är vardagar kl. 09–18 

Ansök om ditt Barncancerfonden Mastercard nu, 
så du genast kan börja handla med omtanke.

Pg 90 20 90-0  Tel 020-90 20 90 
www.barncancerfonden.se

Barn och cancer är två ord som aldrig någonsin borde nått varandra. Ändå bildar de 
den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. En sjukdom som tar 
liv, och förstör liv. Ingen vet ännu vilka barn som kommer drabbas eller varför. Vi vet 
bara att en del är så små att de inte ens lärt sig gå. Och att andra precis blivit stora 
nog att faktiskt förstå. 

Var med i kampen. Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.

Eston 7 år, neuroblastom


