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Välkommen till Wasa Kredit

Varför har vi skickat ett Visakort till till dig?
Kortet är kopplat till den kredit du ansökte om hos någon av 
våra leverantörer, på vår webbplats eller över telefon.

Innan du använder ditt kort
Kortet är personligt. Kontrollera att ditt namn stämmer på 
kortet och skriv din namnteckning på baksidan.

Hej och varmt välkommen som kund hos oss på Wasa Kredit, en del av Länsförsäkringsgruppen. 

PIN-kod
Din personliga PIN-kod 
kommer i ett separat brev 
inom ett par dagar. Av 
säkerhetsskäl är koden 
slumpmässigt vald och går 
inte att byta. 

Vänd och läs mer om
• Försäkringar som ingår
• Säkra internetbetalningar
• App och Mina Sidor

Ibland överraskas vi av oförutsedda utgifter. 
Kanske behöver bilen plötsligt repareras eller 
diskmaskinen bytas ut? Då har du möjlighet 
att dela upp betalningen av dina köp till flera 
olika förmånliga villkor.

Delbetala dina kortköp 
i en takt som passar dig

Aktivera ditt kort direkt i vår app



Spärra ditt kort vid stöld
Om du förlorar ditt kort ska du omedelbart spärra det 
genom att ringa Spärrservice på telefon 010-494 70 02 
(öppet dygnet runt). Befinner du dig utomlands ringer du  
+46 (0)10-494 70 02 (Collect Call accepteras). Vid stöld 
ska du alltid polisanmäla förlusten.

Vi hoppas att du kommer ha stor nytta och glädje 
av ditt nya Gustavkort. Vill du veta mer är du 
välkommen att besöka wasakredit.se/kreditkort 

eller kontakta kundservice på telefon 08-635 36 50.

Handla tryggt med kreditkortet Gustav
För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med 
dina inköp. Därför får du 6 försäkringar på köpet när du 
betalar med vårt Visakort.

• Handla med 0% ränta i upp till 58 dagar.
• Förlängd garanti i 2 år.
• Allrisk 180 dagar.
• Internetköpskydd tryggar leveransen.
• Prisgaranti i 90 dagar.
• Självriskskydd vid bärgning eller assistans.

Läs mer på: wasakredit.se/kopskydd

Nu lanserar vi möjligheten att enkelt 
kunna dela upp betalningen av dina kortköp 
– direkt i appen. Du väljer enkelt vilka av dina  
transaktioner du vill hantera betalning för. 

Sedan väljer du det betalningsalternativ som passar dig bäst 
och signerar dina val med mobilt BankId.

Nu kan du välja att 
dela upp dina  
köp i appen

Vår app gör din vardag enklare
Du som har Gustavkortet kan använda vår app för att förenkla din vardag. 
Appen har flera smarta funktioner som ger dig flexibilitet och överblick över 
allt som rör ditt Gustavkort.

Du får snabb och smidig tillgång till exempelvis:
• Aktuellt saldo 
• Överblick över köp och transaktioner
• Möjlighet att dela upp betalningen av 

dina köp

• Månadsavisering
• Överföra pengar till valfritt 

bankkonto
• Ändra din limit 

Du laddar ner appen på 
AppStore eller Google Play.


