
MobilePay Bonus er en funktion i MobilePay, der giver dig mulighed for at 
optjene bonus i forretninger, hvor du betaler varer/tjenesteydelser med 
MobilePay. Du kan bruge den optjente bonus i den forretning, hvor du har 
optjent bonussen. 

Danske Bank stiller funktionen til rådighed for dig, men det er den 
tilmeldte forretning, der giver bonus. Det vil fremgå af MobilePay, hvilke 
forretninger der indgår i MobilePay Bonus. 

Du tilmelder dig via menupunktet ’Bonus’ i MobilePay. 

Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig disse betingelser. Udover 
disse betingelser gælder Betingelser for MobilePay – forbrugere samt 
Danske Banks Almindelige forretningsbetingelser – Forbrugere. 

1. Tilmelding og registrering
Forudsat du er registeret MobilePay-bruger med dit CPR-nummer eller 
NemID, kan du tilmelde dig via menupunktet ’Bonus’ i din MobilePay app 
ved at følge anvisningerne. 

Funktionen er personlig, og hvis den misbruges, forbeholder vi os ret til at 
spærre den.

2. Hvilke informationer registreres, og hvad bruger vi dem til
Når du tilmelder dig MobilePay Bonus, accepterer du samtidig, at 
• når du betaler   en forretning, der tilbyder bonus, må vi anvende 
 information om dit købsbeløb til at beregne din bonus. Forretningen får  
 ikke adgang til dine betalingsinformationer eller andre af dine 
 personlige informationer i MobilePay. 
• vi registrerer din bonus, så du kan anvende den til fremtidige betalinger  
 med MobilePay i den forretning, hvor du har optjent bonussen.

3. Optjening af bonus
Bonus optjenes på baggrund af et køb med MobilePay hos en tilmeldt 
forretning. Du kan optjene bonus for alle de køb, du foretager med 
MobilePay i den tilmeldte forretning. Den bonus, som du optjener ved 
det enkelte køb, vil blive rundet af til nærmeste hele øre.

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor meget bonus du kan optjene – 
dette afhænger af størrelsen af den bonus, som forretningen giver. 
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Du kan altid se, hvor meget bonus du vil opspare på den enkelte betaling, 
inden du godkender betalingen. Desuden kan du se, hvor meget bonus du 
har optjent hos hver forretning, og hvor stor en bonusprocent, forretningen 
tilbyder under menupunktet ’Bonus’ i MobilePay. 

Vær opmærksom på, at anvendt bonus indgår i beregningen af din daglige 
beløbsgrænse for MobilePay. 

4. Bonus fra den tilmeldte butik
Det er den enkelte forretning, hvor du handler, der giver dig bonussen. 

Hvis du ikke får den bonus, du har krav på , skal du rette henvendelse til 
forretningen. Hvis du fortsat ikke får den bonus, du har krav på, kan du 
kontakte Danske Bank support.

5. Brug af bonus
Den bonus, du har optjent, kan du bruge ved køb af varer/tjenesteydelser i 
den forretning, hvor du har optjent bonussen. 

Du bruger bonussen ved at trykke ’Brug bonus’, når du betaler i den 
forretning, hvor du har bonus til gode.

Din bonus forældes ikke – læs dog pkt. 6 om udløb og bortfald af bonus. 

Hvis du betaler en vare eller tjenesteydelse med din optjente bonus, op-
tjener du ikke bonus af den del af betalingen, der sker med din bonus. Din 
optjente bonus kan ikke omveksles til kontanter.

Hvis du returnerer en vare/tjenesteydelse og skal have dit købsbeløb 
refunderet, vil både din betaling, optjente bonus og anvendte bonus vedrø-
rende det pågældende køb blive tilbageført. 

Dette er gældende for følgende scenarier: 
• Du har betalt en vare/tjenesteydelse helt eller delvist med optjent bonus 
• Du har betalt en vare/tjenesteydelse helt eller delvist med optjent bonus  
 og også modtaget bonus 
• Du har betalt en vare/tjenesteydelse og modtaget bonus.

6. Udløb og bortfald af bonus
Din optjente bonus udløber ikke, medmindre 
• den butik, hvor du har optjent bonus, framelder sig ordningen. I så fald vil  
 du kunne benytte de optjente bonus point i 6 måneder efter forretningen  
 melder sig fra. Der kan ikke optjenes ny bonus i den periode. 
• den tilmeldte forretning  lukker eller lignende. 



• den tilmeldte forretnings aftale om brug af MobilePay med 
 Danske Bank opsiges eller ophører. 
• du framelder MobilePay Bonus eller ophører med at være 
 MobilePay-bruger.

Hvis ovenstående sker, vil uindløst bonus bortfalde. 

7. Dit ansvar
Din MobilePay Bonus er personlig og kan kun benyttes af dig. 

Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres accept, før du 
tilmelder dig. 

8. Bankens ansvar
Vi stiller alene funktionen til rådighed for dig, så du kan se, hvor meget 
bonus, du har optjent hos en tilmeldt forretning. Vi tildeler dig ikke bonus. 
Det er den enkelte tilmeldte forretning, der tildeler dig bonus og har 
ansvaret herfor. 

9. Framelding 
Du kan til enhver tid framelde MobilePay Bonus. Det gør du via 
menupunktet ’Indstillinger’ i din MobilePay app. Se i øvrigt punkt 6. 

10. Bankens ret opsigelse/spærring
Hvis Danske Bank opsiger eller spærrer din MobilePay-aftale, vil aftalen 
om MobilePay Bonus samtidig ophøre. 

11. Gebyrer
Det koster ikke noget at være tilmeldt MobilePay Bonus. 

12. Kontakt/kundeservice
Du kan kontakte MobilePay support. Du kan finde kontaktinformation i 
appen eller på www.mobilepay.dk. 

13. Fortrydelsesret
Efter forbrugeraftaleloven kan du fortryde denne aftale inden for 14 dage. 
Fortrydelsesretten bortfalder, inden fristen udløber, når aftalen efter din 
udtrykkelige anmodning er blevet opfyldt af begge parter. Aftalen vil være 
opfyldt, når du første gang indenfor 14 dages fristen anvender funktionen.

Fortryder du aftalen, skal du blot ringe, skrive eller sende en mail 
til MobilePay support. Du kan se kontaktinformationerne på 
www.mobilepay.dk. Læs mere i ”Fortrydelsesret”, hvor du også kan 
finde en fortrydelsesblanket.


