
Upplev mer med nya resekortet Traveller
Marginalen Bank nylanserar sitt resekort Marginalen Traveller efter att ha genomfört ett stort antal förändringar i tjänsten som
förbättrar servicen för kunderna.  Kärnan i den nya tjänsten är en ny bokningsportal i vilken kunderna kan växla in de poäng,
som de får när de använder kortet, mot ett stort utbud av upplevelser, flygresor, hotell och hyrbilar. En av de stora fördelarna
med kortet är att bokningsportalen inte är begränsad till några specifika flygbolag eller avgångar.

- Nu har vårt erbjudande utvecklats från ett resekort till en resetjänst där kunderna kan planera och boka allt från flyg och hotell till restauranger och
upplevelser. En av de stora fördelarna som vi är ensamma om på den svenska marknaden är att kunderna inte är begränsade till att använda specifika
flygbolag, vilket ger ett stort utbud av olika resealternativ säger Robert Bacskay, kortansvarig på Marginalen Bank.

Poängprogrammet breddas nu till att innehålla mer än 1 miljon hotell, cirka 1 500 hyrbilsföretag och cirka 20 000 upplevelser över hela världen. Kortet är inte
knutet till ett specifikt flygbolag eller till vissa bonusplatser per avgång. Kunden bokar och löser in sina poäng genom att logga in med sitt BankID i
bokningsportalen. Poängen kan också användas som delbetalning av till exempel en resa. Förutom poängprogrammet ingår en omfattande reseförsäkring
när kunden betalar resan med kortet som även inkluderar upp till tre medresenärer.

- Att handla med sitt Travellerkort är ett utmärkt sätt att spara till sin semester och jag vill särskilt slå ett slag för några av de mer än 20 000 upplevelser
som poängen kan användas till. Några favoriter är att gå före i kön till Louvren, ta en surflektion i Santa Barbara eller en förmiddags kajakpaddling i
Stockholms skärgård. Hela poängen med att resa är ju att komma hem med en massa härliga upplevelser och minnen och vårt nya kort kan verkligen bidra
till detta, säger Robert Bacskay, kortansvarig på Marginalen Bank.

Själva kortet består till 84% av majsstärkelse (PLA), vilket gör att kortet till stora delar är biologiskt nedbrytbart och giftfritt vid förbränning.

Fakta om kortet
Mobilbank: Ja
Bonusprogram: Poäng på alla köp
Reseförsäkringar: 8 st.
Delbetalning: Ja, mot fast avgift
Räntefrihet: Upp till 50 dagar 
Kreditutrymme: 15 000-150 000 kr
Årsavgift: 395 kr
Årsränta: 16,9%

Läs mer på marginalen.se/traveller

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank, som är certifierat enligt ISO
9001:2015, erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena lån, sparande, kort och försäkring. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga
insättningsgarantin. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom juridik, inkasso, ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin
tur ett moderbolag i koncernen som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017.
Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Ägare är
moderbolaget Marginalen AB.

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlström, informationschef, +46 707 735 36 77, anders.karlstrom@marginalen.se 


