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Mastercard Basis 
Prisliste gælder fra 6. juli 2020 
 

 

Årligt kortgebyr 
Standardpris 250 kr. 
- I forbindelse med Danske Hverdag 250 kr. 
- I forbindelse med Danske Hverdag+ 0 kr. 
 
Rentesats 
Der betales ikke rente fra købstidspunktet til 
forfaldsdato (købsperiode).  
 
Øvrige gebyrer 
Etableringsgebyr 0 kr. 
Ekspresbestilling 200 kr. 
Kurerforsendelse til udlandet 150 kr. 
Erstatningskort    100 kr.  
Nødkontanter, hvis kortet 
bortkommer under rejse og ophold i 
udlandet 

 
200 kr. 

 
Kopi af nota, pr. nota 200 kr. 
- Beregnes kun, hvis notaen er i 

overensstemmelse med det 
adviserede. 

 

 

Gebyr ved manglende betaling 

Betalingspåmindelse 100 kr. 
Inkassoadvis 100 kr. 
 
 

 

 

Gebyr ved betaling 
Uden gebyr, men betalingsmodtagere uden for EU 
kan tage et gebyr for brug af kortet. 
 
Gebyr pr. kontantudbetaling i: 

Danske Banks automater, 
CASH-terminaler og i kassen af 
DKK eller EUR* 

 
 

1%, min. 20 kr. 
 
Tillæg for udbetaling af andre valutaer end DKK  
og EUR i Danske Banks automater* 
Standardpris 35 kr. 
- i forbindelse med Danske Hverdag 35 kr. 
- i forbindelse med Danske Hverdag+ 0 kr. 
 
Andre bankers automater i 
Danmark og lande, der har EUR 
som nationalvaluta  1%, min. 20 kr. 
 
Automater i lande, der hverken 
har DKK eller EUR som 
nationalvaluta 

 
 
 

2%, min. 50 kr. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Omregningskurs ved brug i udlandet 
Omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner 
sker til en gennemsnitskurs beregnet ud fra 
Mastercard kurser for alle den pågældende dags 
transaktioner i samme valuta. 
Dertil kommer et variabelt tillæg, på p.t. 1,5 % for 
europæiske** valutaer og p.t. 2,0 % for øvrige 
valutaer. Omregning sker til kursen samme 
bankdag, som transaktionen gennemføres af Nets. 
Ændringen i kurs sker løbende og uden varsel.  
Gældende kurser finder du på 
www.nets.eu/valutakurser. Ændringer i kurser 
sker løbende og uden varsel. 
 
På danskebank.dk/privat/omkostningsberegner-
for-kort kan du få vist forskellen mellem de faktiske 
samlede omregningsomkostninger ved 
transaktionen og de samlede 
omregningsomkostninger beregnet med 
udgangspunkt i ECBs referencekurs. Du kan få vist 
forskellen i procent og som et beløb. Vær 
opmærksom på, at ECBs referencekurser kun 
omfatter europæiske valutaer**, og at kursen 
ændre sig dagligt. 
 
* Omregningskursen er Danske Banks salgskurs for kontanter 

(sedler). 

** CHF, CZK, EUR, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, SEK, BGN, HRK, RON 
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