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SAS Amex Premium
Hur bra är SAS Amex Premium?

SAS Amex Premium är ett bra kort. Det är ett kreditkort som passar dig som reser mycket och
regelbundet. Det är ett mycket bra kort om du tycker om att gå på konserter och evenemang. Med
SAS Amex Premium får du nämligen förtur till konsert- och evenemangsbiljetter. Du har också
tillgång till en egen ingång på Ericsson Globe.
Fördelen med SAS Amex Premium är bonussystemet som är riktigt bra. Förutom bonussystemet
och förtur till biljettköp till konserter så erbjuder SAS Amex Premium inte så mycket annat. Du får
inte ta del av American Express Membership Reward och du får heller inte ta del av de förmåner
som SAS Eurobonus World Premium Mastercard erbjuder.
Kortet är inte direkt prisvärt. Årsavgiften är hög och det kostar pengar att göra kontantuttag och när
du handlar med kortet i utländsk valuta. Dessutom är reseförsäkringen inte speciellt omfattande om
du jämför med andra premiumkort i samma kategori.

Hur fungerar SAS Amex Premiums bonussystem?

Med SAS Amex Premium får du bonuspoäng på alla dina köp som du gör med kortet.
Bonuspoängen kallas för Extrapoäng och du får 15 Extrapoäng per 100 kronor. Du får 30
Extrapoäng per 100 kronor när du köper flygbiljetter på sas.se och betalar med ditt SAS Amex-kort
Du kan också tjäna poäng genom att bjuda in en vän. För varje vän som du bjuder in till SAS Amex
Premium och som blir godkänd tjänar du 12 000 Extrapoäng.
För att samla ihop Extrapoäng snabbare kan du skaffa ett extrakort till någon närstående.
Extrakortet kostar inget och tillsammans går det mycket snabbare att samla ihop Extrapoäng och
nå era mål. Alla Extrapoäng samlas hos huvudkortsinnehavaren.
Det här kan du använda extrapoängen till
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Shoppa i SAS Eurobonus Shop
Handla i utvalda onlinebutiker
Uppgradera flygresor
Hotellnätter
Flygresor
Hyrbil
Med SAS Amex Premium kan du även tjäna poängrabatt. Om du handlar för minst 150 000 kronor
under ett kalenderår kan du boka en resa till hälften av ordinarie poängpris. Poängresan kan bokas
över hela världen med SAS eller någon av deras samarbetspartner i Star Alliance.
Exempel: En vanlig bonusresa inom Europa kostar från 30 000 poäng och en resa till och
från Asien eller USA kostar från 60 000 poäng.

Poängrabatten gäller för max två personer och är giltig samma kalenderår som den blev intjänad
och hela kalenderåret efter. Poängresorna kan bokas 330 dagar innan avresa och du kan
kombinera olika destinationer på utresan och hemresan. Du skulle till exempel kunna resa från
Stockholm till New York och åka tillbaka till Stockolm från Chicago.

Vilka andra förmåner, rabatter och erbjudanden har SAS Amex
Premium?

Med SAS Amex Premium får du följande förmåner:
Tillgång till fast track och egen entré på Ericsson Globe
Tillgång till SAS lounger i Norden till ett rabatterat pris
Förtur till att köpa evenemangsbiljetter
Två extrakort utan extra kostnad
Förutom det ingår det inte några andra förmåner eller rabatter eftersom du inte får ta del av vare
sig American Express Membership Reward eller SAS Eurobonus lojalitetsprograms medlemsnivåer
som ger dig fina förmåner när du är ute och flyger.
I jämförelse med andra kort i samma kategori är det väldigt snålt med förmåner och rabatter. SAS
Eurobonus World Mastercard har många fler förmåner än SAS Amex Premium i och med deras
lojalitetsprogram som ger tillgång till bland annat fast track och lounger runt om i välrlden.
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Hur bra är SAS Amex Premiums reseförsäkring?

SAS Amex Premiums reseförsäkring är inget som sticker ut. Det finns många andra kort i samma
kategori som har mer omfattande reseförsäkringar. För att försäkringen ska gälla krävs det att du
bokar och betalar minst 75 procent av resans belopp med ditt SAS Amex Premium-kort.
Reseförsäkringen gäller för kortmedlemmens make, maka eller sambo och hemmavarande barn
som är under 25 år. Reseförsäkringen gäller familjemedlemmar även om du som kortmedlem inte
är med på resan.
Ersättningsnivåerna är inte heller något som sticker ut utan är väldigt likvärdiga med andra kort i
samma kategori.

Vilka övriga försäkringar ingår?

Det ingår inga andra försäkringar med SAS Amex Premium. Det är inget konstigt att det inte ingår
någon annan försäkring eftersom det är få kort i samma kategori som erbjuder något annat än en
reseförsäkring. British Airways Premium är ett av få kort som erbjuder en allriskförsäkring.
Det finns inte heller någon tilläggsförsäkring som du kan teckna med kortet.

Hur hög ränta är det på SAS Amex Premium?

Räntan på SAS Amex Premium ligger på en ganska normal nivå och är inget som sticker ut. Det är
möjligt att den ligger någon procent högre än andra kort i samma kategori. Den effektiva räntan är
något högre än andra kort i samma kategori.
Antalet räntefria dagar uppgår till 55 dagar vilket är väldigt bra. Dock har andra kort i samma
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kategori maximalt antal räntefria dagar vilket uppgår till 60 dagar. Men 55 dagar är fullt tillräckligt
för att kunna betala tillbaka en kreditkortsskuld.

Vilka andra avgifter finns på SAS Amex Premium?

Årsavgiften på SAS Amex Premium är ganska hög. Den är dock inte högre än andra premiumkort i
samma kategori. Förutom årsavgiften tillkommer en kontantuttagsavgift när du tar ut pengar i
Sverige eller utomlands och ett valutapåslag när du handlar i annan valuta än svenska kronor.
Kontantuttagsavgiften är en procentdel på den totala summan av uttaget. Uttagsavgiften på SAS
Amex Premium är den högsta och ligger någon procent högre än andra kort i samma kategori.
Även valutapåslaget som är en procentsats på den totala summan du handlar för ligger väldigt
högt. Det skiljer inget från andra kort i samma kategori – de har ett lika högt valutapåslag.
Förutom årsavgiften, uttagsavgiften och valutapåslaget tillkommer det inga andra avgifter så länge
du sköter dina återbetalningar i tid.

Hur bra är SAS Amex Premiums kundtjänst?

SAS Amex Premiums kundtjänst är mycket bra. Det är lätt att ta kontakt med kundtjänsten på
telefon och öppettiderna är mycket generösa. Kundtjänsten har öppet alla dagar i veckan från
morgon till kväll.
Om du inte vill eller har möjlighet att ringa kundtjänsten kan du alltid skicka e-post till dem. Oftast
får du svar inom några minuter vilket är mycket bra.
På American Express hemsida kan du få svar på många av de vanligaste frågorna som rör alltifrån
kortets funktion till bonussystemet.
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Är SAS Amex Premium värt pengarna?

SAS Amex Premium är inte direkt prisvärt. Årsavgiften är väldigt hög, och dessutom tillkommer
både valutapåslag och uttagsavgifter när du tar ut pengar både i Sverige och utomlands.
Om du åker utomlands och bara ska använda ditt SAS Amex Premium kan det bli väldigt dyrt
eftersom du måste betala valutapåslag när du handlar och uttagsavgift när du tar ut pengar.
Det här är ett kort med väldigt få förmåner som inte erbjuder så mycket extra. SAS Amex Premium
är långt ifrån det bästa resekortet. Det här kortet passar bättre att använda på hemmaplan.
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