
 
Ansøgning om MasterCard privatkort 

 
 
Jeg ansøger om: 
 

 

  MasterCard Standard forbrugsgrænse max. 30.000 kr. 
 
   MasterCard Guld forbrugsgrænse max. 50.000 kr. 
 
   MasterCard Platinum forbrugsgrænse max. 100.000 kr. 

 

 

Kortholderoplysninger 
 

 

CPR-nr. 
 
 
 

Navn (max. 26 karakterer inkl. mellemrum) 

 
 
 

Adresse 
 
 
 

Postnr./By 
 
 
 

Telefon 
 

 
 

 
Afregning 
Vælg mellem at betale hele saldoen hver måned (rentefrit) eller få et kreditmaksimum, hvor dit samlede forbrug afvikles 
med en fast procentsats af saldoen hver måned. 
 
 Hver måned betales _____% af saldoen (minimum 10 %), dog 

mindst kr. 100. Hvis saldoen er under kr. 100 betales hele saldoen. 

 Hver måned betales hele saldoen. 

 
Beløbet hæves hver den 1. i måneden på 
følgende konto i Totalbanken: 
 
 
_6880_    ________________ 
Reg.nr.            Kontonr. 

 

Erklæring 

Jeg har modtaget, læst og accepteret kortbestemmelser og prisliste (evt. fra Totalbankens hjemmeside), ligesom jeg bekræfter 

rigtigheden af oplysningerne i denne ansøgning. Jeg erkender, at skylde Totalbanken det beløb, der måtte være trukket på kortkontoen 

med eventuelt tillæg af rente, overtræksrente samt gebyrer og omkostninger, jf. §11 i Lov om visse betalingsmidler. 

Jeg accepterer at: 

 Totalbanken vurderer min økonomi og eventuelt indhenter oplysninger hos eller videregiver oplysninger til 

kreditoplysningsbureauer og pengeinstitutter om både nuværende og evt. tidligere engagementer med Totalbanken. 

 Totalbanken løbende vurderer min økonomi 

 der kan knyttes de til enhver tid eksisterende tillægsydelser til kortet. Oplysninger om samarbejdspartnere fås i Totalbankens 

afdelinger og på www.lpmastercard.dk 

 Totalbanken er berettiget til at udveksle oplysninger med en samarbejdspartner. Oplysningerne bruges til at etablere og 

administrere tillægsydelser, der er knyttet til kortet, og ved eventuel skadebehandling. 

 aftalegrundlaget for MasterCard består af denne ansøgningsblanket, kortbestemmelserne og prislisten. 

Jeg giver samtykke til at: 

 Totalbanken kan sende mig information og markedsføring om eksisterende og kommende samarbejdspartneres virksomhed  

og om indløsningssteder, der tilbyder fordele i kraft af rabat eller en særlig service, når kortet anvendes. 

 Totalbanken kan, som kortudsteder, sende mig favorable tilbud på rejser, flybilletter, hotelophold og lignende. 

 modtage nyhedsbreve, magasiner og lignende, som kan indeholde markedsføring af andre virksomheders produkter inden for 

områderne rejse, livsstil, kultur og lignende. 

Ovennævnte samtykker, er en forudsætning for at have kortet. 

Jeg er opmærksom på, at Totalbanken modtager provision ved kortets anvendelse i forretninger mv. 

 
 
 
 

___________ __________________________________________ 
Dato  Ansøgers underskrift 

www.lpmastercard.dk

