
I N D S I G E L S E  ( D I S P U T E )

Blanketten skal udf yldes elektronisk

Firmaet har ikke som aftalt returneret betalingen

Før du gør indsigelse, skal du selv kontakte f irmaet. Det er ofte den hurtigste måde at rette fejlen på. Hvis du ikke
selv kan løse sagen med f irmaet, kan du gøre indsigelse ved at udfylde blanketten nedenfor. 

Hvis du har betalt med Dankort og udnyttet din lovbestemte fortrydelsesret ved at nægte modtagelse eller undlade
at afhente varen og har givet sælger besked herom, kan du udfylde denne blanket.

Hvis du har betalt med Visadelen af dit VisaDankort eller med dit MasterCard og gjort brug af fortrydelsesretten
kan banken i nogle tilfælde også hjælpe, hvis du har modtaget varen og returneret den.

Når du sender indsigelsen, skal du vedlægge

• dokumentation for resultatet af din henvendelse til f irmaet f.eks. mailkorrespondance 
−det skal fremgå af feltet Kortholders forklaring, hvordan og hvornår du har kontaktet f irmaet  

• kreditnota eller anden form for skriftligt løfte på tilbagebetaling
• dokumentation for, at varen er sendt retur, f.eks. en kvittering fra posthuset og f irmaets accept af, at du

returnerer varen

Det er vigtigt at udfylde alle felter i skemaet, og hvis du har f lere oplysninger, som er relevante, kan du tilføje dem 
i feltet Kortholders forklaring.

Når vi har modtaget din indsigelse, sætter vi hurtigst muligt beløbet ind på din konto. Hvis det viser sig, at din indsi-
gelse er uberettiget, forbeholder vi os retten til at trække beløbet tilbage igen. I meget sjældne tilfælde kan det blive
nødvendigt for os at melde sagen til politiet. 

Når du har udfyldt blanketten, skal du printe, underskrive og sende den med almindelig post sammen med doku-
mentationen til  

Danske Bank
Fraud Management (mrk. Kuverten ”Dankort”, ”Visa/Dankort” eller ”MasterCard”)
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Hvis du senere får f lere oplysninger i sagen eller modtager pengene fra f irmaet, skal du kontakte os.

Oplysninger om kortholder

Adresse

Postnummer By 

Kortholders navn

E-mailadresse

Cpr-nr.

Telefon i dagt imerne

Mobiltelefon

Kortnummer (16 cifre)Reg.nr. Kontonummer
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På tro og love erklærer jeg, at ovenstående oplysninger er korrekte. Hvis politiet efterforsker sagen, er jeg indforstået med, at banken
giver politiet de oplysninger, de har brug for i forbindelse med sagen.
I solemnly declare that the above information is correct. If the case is investigated by the police, I hereby consent to the Bank providing
the police with any information they may require in connection with the case.

I N D S I G E L S E  ( D I S P U T E )

Sted og dato/Place and date Kortholders underskrif t (Cardholder's signature)

Indsendes til Danske Bank, Fraud Management, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

Kortudsteder og tlf.nr. (card issuer and tel. no.):
Danske Bank, Fraud Management, +45 45 12 92 00

Tro og love erklæring/Customer af f idav it

Kundeoplysninger/Customer information

Blanketten skal udf yldes elektronisk

Kortholders navn/Cardholder name

Kortnummer/Card No (16 cifre/16 dig its)

Indsigelsesårsag (dispute reason): Forretningen har ikke som aftalt returneret betalingen 
(The merchant has not returned as agreed payment)
Ikke-Godkendte transaktioner (Disputed Transactions)

Forretnings navn/
Merchant name

Indsigelsesbeløb og
valuta (dispute amount
and currency)

Købsdato/
Date of purchase

Indsigelsesbeløb i 
danske kroner
(dispute amount DKK)

Forretningen har ikke som aftalt returneret betalingen
Du skal vedlægge kreditnota/anden form for skriftlig kreditadvisering eller dokumentation for, at kortholder har returneret
varen/afbestilt ydelsen. (The merchant must receive notice of cancellation before billing of the disputed transaction).

x
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I N D S I G E L S E  ( D I S P U T E )

Indsendes til Danske Bank, Fraud Management, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

Blanketten skal udf yldes elektronisk

Kortholders forklaring/hændelsesforløb: (Cardholder statement/course of events)
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