
Landbrukets
eget kredittkort



Agricard er  
enkelt og trygt
I landbruket står fellesskap og samvirketanken 
sterkt. Derfor skal Agricard være landbrukets 
prioriterte kreditt- og fordelskort — et solid og 
sikkert kort som gir handlingsrom, fleksibilitet  
og gode fordeler i hverdagen.

Agricard til landbruket
Agricard er for bedrifter i landbrukssamvirket og 
deres ansatte, samt medlemmer i Norges Bondelag, 
Felleskjøpene, Norges Bygdekvinnelag, Norges 
Bygdeungdomslag eller et Skogeierlag.

Kredittkort tilpasset ulike behov
Agricard er tilgjengelig i tre varianter. Felles for 
alle kortene er gode betingelser og forsikringer, 
mulighet til å utsette betalingen, samt god oversikt 
over alle transaksjoner i app og nettbank m.m.

Spar penger i hverdagen
Med Agricard får du gode rabatter på blant annet 
drivstoff, dekk og kontor- og forbruksvarer. 

Nytt og moderne kort fra høsten 2019
Vi går over til Eika Kredittbank AS som ny drifts-
partner. Sammen tilbyr vi deg et trygt, sikkert og 
oppdatert kort. 

Du må søke om nytt Agricard
Agricard du har i dag vil avsluttes 04.09.19.  
Dette betyr at du må søke om nytt kort.  
Les mer om søknadsprosessen lenger bak.

Agricard eies av Agrikjøp, som 
forhandler felles innjøpsavtaler  

for norsk landbruk.

LØNNSOMME
SAMMEN



Et kredittkort med firmaansvar som 
administreres av bedriften

Et kredittkort med privatansvar for 
deg som er ansatt i landbruket

Gode betingelser og fordeler for firma Gode betingelser og fordeler for ansatte

Agricard Firma gir din bedrift et kredittkort med 
solid kontroll og gode fordeler. Det økonomiske 
ansvaret for kortet ligger hos bedriften. Gjennom 
en administrasjonsløsning har bedriften full oversikt 
og kontroll over de ansattes bruk og disponibel  
saldo. Bedriften søker om den total kredittrammen, 
og administrerer selv brukergrensen for sine  
Agricard Firma kredittkort.

Agricard Ansatt er et trygt og praktisk kredittkort, 
som gir deg betalingsfleksibilitet og nyttige  
fordeler. Kredittkortet har en gunstig reise- og 
avbestillingsforsikring samt ID-tyveriforsikring.  
Appen og nettbanken gir deg full oversikt over  
dine transaksjoner og fakturaer. For å søke om 
kredittkortet Agricard Ansatt må du være ansatt  
i en bedrift tilknyttet landbrukssamvirket.
 

AGRICARD FIRMA AGRICARD ANSATT

 3 Svært lavt årsgebyr på kr 120

 3 Inntil 45 dagers rentefri betaling

 3 Enkel søknad- og administrasjonsløsning

 3 Spar penger med høye drivstoffrabatter

 3 Se flere fordeler på agrol.no under Agricard

 3 Svært lavt årsgebyr på kr 120

 3 Inntil 45 dagers rentefri betaling

 3 Gode forsikringer med flere tilleggsvalg

 3 Spar penger med gode drivstoffrabatter

 3 Se flere fordeler på agrol.no under Agricard



AGRICARD PRIVAT

Slik søker du 
nytt Agricard 
og dette er  
viktig å vite

Et privat kredittkort for deg som er 
medlem i en landbruksorganisasjon

Gode betingelser og fordeler 

Agricard Privat er et trygt kredittkort, som både  
gir deg handlingsrom og nyttige fordeler. Du har en 
gunstig reise- og avbestillingsforsikring samt ID- 
tyveriforsikring. I appen og nettbanken får du full 
oversikt over dine transaksjoner og fakturaer. Du 
sparer også penger på gode drivstoffrabatter. For  
å søke om Agricard Privat må du være medlem  
i en organisasjon tilknyttet landbrukssamvirket. 
 

 3 Svært lavt årsgebyr på kr 120

 3 Inntil 45 dagers rentefri betaling

 3 Gode forsikringer med flere tilleggsvalg

 3 Spar penger med gode drivstoffrabatter

 3 Se flere fordeler på agrol.no under Agricard

1. ALLE SOM HAR AGRICARD I DAG  
MÅ SØKE OM NYTT KORT. 

2. Kortet du har i dag vil avsluttes 
04.09.19. 

3. Søknadsskjema for Agricard Firma, 
Agricard Ansatt og Agricard Privat vil 
snart være tilgjengelig på agrol.no, 
forutsatt at du logger deg inn. 

4. Registrer deg som bruker på agrol.no 
allerede nå, og vi sender deg infor- 
masjon om når du kan søke.  

5. Er du allerede bruker på agrol.no, gir  
vi deg beskjed om når du kan søke. 

6. Er du registrert på agrikjop.no, vil du 
kunne logge inn på agrol.no. 

7. Ditt nye Agricard vil driftes under en  
ny, kommende nettside for agricard.no. 

     Velkommen til nytt Agricard!

        Effektiv rente 25,49, v/15.000,- o/12 mnd. 
        Kostnad 1.865,43 kr. Totalt 16.865,43 kr.



www.agricard.no
www.agrol.no

www.agrikjop.no
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