VAR MED OCH KÄMPA FÖR LIVET
Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Cancern är oförutsägbar.
Den gör ingen skillnad på pojkar och flickor, samhällsklass, hudfärg eller andra
omständigheter. Vem som helst kan drabbas.
Barncancerfonden finansierar cirka 90% av all forskning om barncancer i Sverige.
Med din hjälp kan forskningen rädda ännu fler liv, skapa effektivare behandlingsformer och ge drabbade barn och familjer ett bättre liv.
Gör ett livsviktigt val, stöd Barncancerfonden.

CLAUDIA drabbades av retinoblastom när hon var tre månader,
en cancerform som visar sig i form
av tumörer i ögonen. Under två år
har hon gått igenom all behandling man kan få och hon är nu på
bättringsvägen. Det har varit en
tuff resa. Hon har bland annat blivit blind på vänster öga. Men trots
allt hon tvingats gå igenom är hon
en glad och orädd tjej som hållit
sina föräldrars humör uppe under
en tid full av svårigheter.

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 Master-Card, 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 Master-Card gäller på 30 miljoner
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 195 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, avi-avgift
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 Master Card ingår en kompletterande reseförsäkring och avbeställningsskydd. Du kan läsa mer om detta på www.barncancerfonden.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. 08–20, lördagar kl. 10–17, söndagar kl.
11–17.
Ansök om ditt Barncancerfonden MasterCard nu, så du
genast kan börja handla med omtanke.
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