Mastercard Basis

Prisliste gælder fra 1. januar 2018

Årligt kortgebyr
Standardpris
- I forbindelse med Danske Hverdag
- I forbindelse med Danske Hverdag+

250 kr.
250 kr.
0 kr.

Rentesats
Der betales ikke rente fra købstidspunktet til
forfaldsdato (købsperiode).

Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København

Øvrige gebyrer
Etableringsgebyr
Ekspresbestilling
Kurerforsendelse til udlandet
Erstatningskort
Nødkontanter, hvis kortet
bortkommer under rejse og ophold i
udlandet
Kopi af nota, pr. nota
- Beregnes kun, hvis notaen er i
overensstemmelse med det
adviserede.
Gebyr ved manglende betaling
Betalingspåmindelse
Inkassoadvis

Prisliste Mastercard Basis
2018.01.01

0 kr.
200 kr.
150 kr.
100 kr.
200 kr.

200 kr.

100 kr.
100 kr.

Gebyr ved betaling
Uden gebyr, men betalingsmodtagere udenfor
EU kan dog opkræve et gebyr for brug af kortet.
Gebyr pr. kontantudbetaling
Bankens
pengeautomater, CASHterminaler og i kassen: 1 pct., minimum 20 kr.
Andre steder:
2 pct., minimum 50 kr.
Gebyr pr. kontantudbetaling af rejsevaluta i
Danske Banks pengeautomater i Danmark
Standardpris
35 kr.
- I forbindelse med Danske Hverdag
35 kr.
- I forbindelse med Danske Hverdag+
0 kr.
Gebyr for kontantudbetaling skal også betales i
forbindelse med denne transaktion.
Omregningskurs ved udbetaling af kontant
rejsevaluta er Danske Banks salgskurs for
kontanter (sedler).

Omregningskurs ved brug i udlandet
Europæiske valutaer*
Omregning sker til den valutakurs, som
Mastercard til enhver tid har fastsat. Dertil
kommer et variabelt tillæg på p.t. 1,5 % som vi
har fastsat.
Øvrige valutaer
Omregning sker til den valutakurs, som
Mastercard til enhver tid har fastsat. Dertil
kommer et variabelt tillæg på p.t. 2,0 %, som
vi har fastsat.
Omregningen sker til valutakursen samme
bankdag, som transaktionen gennemføres i
Nets. De kurser, der til enhver tid gælder står
på www.nets.eu/valutakurser. Ændringer i
valutakurser sker løbende og uden varsel.
* Europæiske valutaer: CHF, CZK, EUR, GBP,
HUF, ISK, NOK, PLN, SEK, BGN, HRK, RON

Begrænsninger ved anvendelse i
pengeautomater
Bruger du kortet i Danmark i pengeautomater
med Mastercards logo kan du få udbetalt op til
6.000 kr. pr. døgn. I udlandet kan der herudover
være fastsat lokale begrænsninger. Desuden
kan du højst få udbetalt i alt 25.000 kr. pr.
løbende 30 dage
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