First Card resekort
– ett reserelaterat företagskort
Resekortet är en förlängning av Resekontot, anpassat till bokningar via bland annat Internet
och är begränsat till enbart reserelaterade produkter och tjänster. Det är ett tryggt och säkert
kort, både för företaget och för resenären.
First Card
First Card skapades för att underlätta och förenkla för resenären och ge en överblick av resandet. Vi
har våra rötter i resebranschen och därför är First Card också utformat för att vara ett verktyg som
gör reseadministrationen enklare och mer kostnadseffektiv för både företaget och dess resebyrå.
Vi har en unik integration till backoffice-systemen hos landets ledande affärsresebyråer och har
merparten av Sveriges 100 största företag som kunder. First Card har i femton år lett utvecklingen
av betallösningar för resehanteringen.
First Card är ett Mastercard, vilket gör att Resekortet fungerar på flygbolag, hotell, hyrbilsföretag och taxiföretag över hela världen. Skulle ni välja att ha möjlighet till kontantuttag på Resekortet
innebär det att det fungerar i alla Mastercard-märkta uttagsautomater, på valutaväxlingskontor och
bankkontor, både i Sverige och utomlands.
Resekortet
Resekortet är speciellt framtaget för att tillgodose behovet hos de företag som vill ha ett företagskort
som används till resande. Kortet möjliggör bokning på Internet där många av lågprisflygen bokas
och det stödjer även bokning i de flesta självbokningssystemen. Resekortet erbjuds med följande
branscher:
• flyg, tåg, buss och taxi
• flyg, tåg, buss, taxi, hotell och hyrbil
Båda alternativen går att välja med eller utan kontantuttag.
Flexibel fakturering
Resekortet är en förlängning av företagets Rese
konto, vilket innebär att ni kan få fakturering enligt
vald faktureringsmodell:
• samlingsfaktura
• faktura per kostnadsställe
• faktura på projekt- och/eller kortnivå

Ni kan även välja vilken betaltid ni önskar på fakturorna och i vilken periodicitet de ska skickas.
Följande alternativ finns:
• en faktura per månad med 15 dagars betaltid
• två fakturor per månad med 20 dagars betaltid
• en faktura per vecka med 25 dagars betaltid.

En kompletterande reseförsäkring
När resan betalas med Resekortet till minst 75 % omfattas resenären av en kostnadsfri reseförsäkring. Försäkringen består bland annat av personskydd, resegods- och transportförsening, resestartsydd och självriskskydd. Dessutom ingår en avbeställningsförsäkring, som innebär att man inte
behöver teckna ett separat avbeställningsskydd om du själv eller den du avser att besöka blir sjuk
eller råkar ut för olyckshändelse. Försäkringen är ett utmärkt komplement till andra typer av försäkringar som företaget kan ha.
Statistik On Line
Statistik On Line ger företaget full kontroll över rese- och representationskostnader. Här kan ni effektivt göra uppföljningar och få underlag för framtida förhandlingar. Statistik On Line är ett verktyg
där behöriga på företaget har tillgång till statistik via internet. Med hjälp av Statistik On Line får ni
enkelt fram uppgifter gällande kortvolym, hur korten har använts, resekontovolym och även statistik
på helheten.
Kundservice
Hos vår suveräna kundservice får du alltid snabba och professionella svar på dina frågor. Det är hit
du vänder dig med allt från spärr av kort till förändringar i företagets kostnadsställestruktur. Här får
du givetvis också svar på hur och var du kan använda Resekortet.
Fördelar med Resekortet
• Kortet är begränsat till reserelaterade inköp,
• enkelt att ge befogenheter utifrån behov,
• tryggt både för arbetsgivaren och den anställde,
• flexibel fakturering,
• komplement till First Card Resekonto,
• eliminerar vouchers,
• möjlighet till individuell fakturering med samfakturering av kort och resekontotransaktioner,
• fungerar i självbokningssystem,
• för bokning av lågprisflyg på internet.
Vill du veta mer?
Du är alltid välkommen att kontakta oss på First Card på telefon 0771-40 71 70. Vi berättar
gärna mer om hur vi kan förenkla för dig och ditt företag.

