
Betalings- og kreditkort

Dankort/VisaDankort/Hævekort

Pris Opkræves

Dankort (Standard), VisaDankort (Standard), hævekort 
- oprettelse

0,00 kr. Udstedelse

Dankort (Individuel), VisaDankort (Individuel) 
- oprettelse

100,00 kr. Ved udstedelse

Dankort (Individuel), VisaDankort (Individuel)
til It's Your Life (18-24 år) - oprettelse

0,00 kr. Udstedelse
1 gratis kort pr. år

Dankort, hævekort - årsgebyr 0,00 kr. Årligt gebyr

VisaDankort - årsgebyr 150,00 kr. Årligt gebyr

Dankort (Standard), hævekort 
- erstatningskort på kundens foranledning

150,00 kr. Pr. kort

Dankort (Individuel) 
- erstatningskort på kundens foranledning

200,00 kr. Pr. kort

VisaDankort (Standard) 
- erstatningskort på kundens foranledning

150,00 kr. Pr. kort

VisaDankort (Individuel) 
- erstatningskort på kundens foranledning

250,00 kr. Pr. kort

Dankort/VisaDankort (Standard), hastebestilling 350,00 kr. Pr. bestilling

Forsendelse af kort udenfor Danmark 650,00 kr. Pr. bestilling

Kopi af nota, hvis notaen er i overensstemmelse 
med det fakturerede beløb

100,00 kr. Pr. nota

Hævning i Kontanten / kasse i DK 0,00 kr. Pr. hævning

Hævning i Kontanten i EUR 40,00 kr. Pr. hævning

Hævning i Euronet-pengeautomater i DK 30,00 kr. Pr. hævning

Hævning i andre pengeautomater end Kontanten / kasse 6,00 kr. Pr. hævning. Gælder ikke for JackPot kort

Hævning i udenlandske pengeinstitutters automater
(kun VisaDankort)

1,00 % Pr. hævning,
minimum 30 kr.

VisaDankort - omregningskurser
Dagligt noterede europæiske valutaer

Valutakurs 
+1,50 %

Visas internationale valutakurs på 
ekspeditionsdagen i Nets.

VisaDankort - omregningskurser
Dagligt noterede øvrige valutaer

Valutakurs 
+2,00 %

Visas internationale valutakurs på 
ekspeditionsdagen i Nets.

VisaDankort - omregningskurser
Unoterede valutaer omregnet til USD

Valutakurs 
+2,00 %

Visas internationale valutakurs på 
ekspeditionsdagen i Nets.

VisaDankort – ændring af limit 350,00 kr. Pr. gang

Øvrige oplysninger om VisaDankort:

Ved brug af kontaktløs funktion er beløbsgrænsen for køb i 
forretninger uden brug af pinkode 350 kr. pr. køb.

Der kan udbetales kontanter i udenlandsk valuta op til 
modværdien af 2.000 kr. pr. dag

Der kan udbetales kontanter i udenlandsk valuta og 
foretages betalinger op til et beløb svarende til 
modværdien af 25.000 kr. pr. løbende 30 dage.

Oplysning om evt. gebyr til udbetalende 
pengeinstitut/udenlandsk betalingsmodtager 
sker ved henvendelse til pågældende
pengeinstitut/betalingsmodtager.

MasterCard Debit

Pris Opkræves

Kortoprettelse (Standard) 0,00 kr. Pr. kort

Kortoprettelse (Individuel) 100,00 kr. Ved udstedelse

Kortoprettelse (Individuel) til It's Your Life (18-24 år) 0,00 kr. 1 gratis kort pr. år

Kortoprettelse (Individuel) til JackPot (< 18 år) 0,00 kr. 1 gratis kort pr. år

Erstatningskort (Standard) 
- på kundens foranledning

100,00 kr. Pr. kort

Erstatningskort (Individuel) 
- på kundens foranledning

200,00 kr. Pr. kort

Hastebestilling 350,00 kr. Pr. bestilling

MasterCard Debit Standard > 25 år 150,00 kr. Årligt gebyr

MasterCard Debit Young < 18 år 0,00 kr. Årligt gebyr
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Betalings- og kreditkort

MasterCard Debit

Pris Opkræves

Hævning i Kontanten / kasse i DK 0,00 kr.

Hævning i Kontanten i EUR 0,00 kr.

Hævning i andre pengeautomater end Kontanten < 18 år 0,00 kr. Pr. stk.

Hævning i andre pengeautomater end Kontanten > 18 år. 6,00 kr. Pr. stk.

Hævning ved kassen hos andre pengeinstitutter,
som modtager MasterCard

1,00 % Af det hævede beløb, minimum 30 kr.

Hævning i pengeautomater eller bank i udlandet 1,00 % Af det hævede beløb, minimum 30 kr.

Betaling i danske forretninger,
som modtager MasterCard < 18 år

0,00 kr. Pr. stk.

Betaling i danske forretninger, 
som modtager MasterCard > 18 år

2,00 kr. Pr. stk.

Betaling i udenlandske forretninger, 
som modtager MasterCard < 18 år

0,00 kr. Pr. stk.
udover hvad forretningen kan opkræve

Betaling i udenlandske forretninger, 
som modtager MasterCard > 18 år

2,00 kr. Pr. stk.
udover hvad forretningen kan opkræve

Aktivering af kort i banken 50,00 kr. Pr. aktivering

Forsendelse af kort udenfor Danmark 250,00 kr. Pr. forsendelse

Kopi af kontoudskrift 50,00 kr. Pr. stk.

Kopi af nota, hvis notaen er i overensstemmelse
med det fakturerede beløb

100,00 kr. Pr. stk.

Omregningskurser
Dagligt noterede europæiske valutaer

Valutakurs 
+1,50 %

MasterCard Internationals valutakurs på 
ekspeditionsdagen i Nets.

Omregningskurser
Dagligt noterede øvrige valutaer

Valutakurs 
+2,00 %

MasterCard Internationals valutakurs på 
ekspeditionsdagen i Nets.

Omregningskurser
Unoterede valutaer omregnet til USD

Valutakurs 
+2,00 %

MasterCard Internationals valutakurs på USD 
på ekspeditionsdagen i Nets.

Øvrige oplysninger om MasterCard Debit

MasterCard beregner sig et kurstillæg udover Totalbankens 
på 0,17 % for noterede Europæiske valutaer og 0,90 % på 
øvrige valutaer.

MasterCard Kredit

Pris Opkræves

Kortoprettelse Mastercard Standard 0,00 kr. Udstedelse

Kortoprettelse Mastercard Guld 0,00 kr. Udstedelse

Kortoprettelse Mastercard Familiekort Guld 0,00 kr. Udstedelse

Kortoprettelse Mastercard Platinum 0,00 kr. Udstedelse

Kortoprettelse Mastercard Familiekort Platinum 0,00 kr. Udstedelse

Mastercard Standard - årsgebyr 175,00 kr. Pr. kort pr. år

Mastercard Guld - årsgebyr 1.095,00 kr. Pr. kort pr. år

Mastercard Familiekort Guld - årsgebyr 195,00 kr. Pr. kort pr. år

Mastercard Platinum - årsgebyr 1.945,00 kr. Pr. kort pr. år

Mastercard Familiekort Platinum - årsgebyr 195,00 kr. Pr. kort pr. år

Erstatningskort på kundens foranledning 150,00 kr. Pr. kort

Hastebestilling 350,00 kr. Pr. kort

Hævning i andre pengeautomater end Kontanten 2,00 % Pr. hævning,
minimum 50 kr.

Hævning i udenlandsk pengeautomat 2,00 % Pr. hævning,
minimum 50 kr.

Mastercard omvekslingsgebyr 
- dagligt offentliggjorte valutaer

Valutakurs
+2,00 %

MasterCard Internationals valutakurs på 
ekspeditionsdagen i Nets.

Mastercard omvekslingsgebyr 
- ej dagligt offentliggjorte valutaer
Omregnes til USD inden omregning til DKK

Valutakurs
+2,00 %

MasterCard Internationals valutakurs på USD 
på ekspeditionsdagen i Nets.

Øvrige oplysninger og MasterCard Kredit

MasterCard beregner sig et kurstillæg udover Totalbankens 
på 0,17 % for noterede Europæiske valutaer og 0,90 % på 
øvrige valutaer.
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Betalings- og kreditkort

MasterCard Kredit

Pris Opkræves

Generelt for Kreditkort gælder at forretninger og 
internetforretninger i lande uden for EU/EØS kan opkræve 
et gebyr.

Øvrige kortgebyrer

Pris Opkræves

Aktivering af kort i Netbank / Telefon 0,00 kr. Pr. kort

Aktivering af kort via banken 50,00 kr. Pr. kort

Eurocard - hævning af kontanter
 - se evt. www.eurocard.dk

2,00 % Pr. hævning,
minimum 50,00 kr.

Indsigelsesgebyr ved uberettiget indsigelse 500,00 kr. Pr. indsigelse

Returnering / afvisning af dækningsløs kortbetaling 200,00 kr. Pr. stk.

Spærring af kort efter 3 forgæves pin-kode forsøg 0,00 kr.

Spærring af kort på bankens foranledning 150,00 kr.

Spærring af kort på kundens foranledning 0,00 kr.

Kort - ændring af limit/forbrugsgrænse 100,00 kr. Pr. gang
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