MasterCard Basis

Prisliste gælder fra 3. oktober 2011

Årligt kortgebyr i forbindelse med
- Danske Basis+
- Danske 24/7 Ung
- Danske 24/7
- Danske Ekstra

150 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.

Rentesats
Der betales ikke rente fra købstidspunktet til
forfaldsdato (købsperiode).
Øvrige gebyrer
Etableringsgebyr
Ekspresbestilling
Kurerforsendelse til udlandet
Erstatningskort
Nødkontanter, hvis kortet
bortkommer under rejse og ophold i
udlandet

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

Gebyr ved betaling
Som oftest uden gebyr, men udenlandske og
danske betalingsmodtagere kan dog opkræve et
gebyr for brug af – i Danmark skal dette dog
fremgå af tydelige skilte..
Gebyr pr. kontantudbetaling
Bankens
pengeautomater, CASHterminaler og i kassen:
1 pct., minimum 20
kr.
Andre steder:
2 pct., minimum 50
kr.
Kopi af nota, pr. nota
150 kr.
Beregnes kun, hvis notaen er i
overensstemmelse med det adviserede.
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Gebyr ved manglende betaling
Betalingspåmindelse
Inkassoadvis

100 kr.
100 kr.

Morarente
Hvis der betales for sent, beregnes som
minimum en årlig morarente efter
forfaldsdagen, der svarer til Danmarks
Nationalbanks diskonto med et tillæg på 5 pct.
Derudover beregnes rykkergebyrer på 100 kr.
pr. rykker og omkostninger ved inkasso efter
gældende lovregler.
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Begrænsninger ved anvendelse i
pengeautomater
Ved brug af kortet i Danmark i pengeautomater
med MasterCard logoet kan maksimalt
udbetales 3.000 kr. pr. døgn. I udlandet kan der
herudover være fastsat lokale begrænsninger.
Endvidere kan der maksimalt udbetales i alt
15.000 kr. pr. løbende 30 dage
Omregningskurs ved brug i udlandet
Europæiske valutaer*: Omregning sker til den af
MasterCard til enhver tid fastsatte valutakurs
tillagt et af banken fastsat variabelt tillæg på p.t.
1,0 procent
Øvrige valutaer: Omregning sker til den af
MasterCard til enhver tid fastsatte valutakurs
tillagt et af banken fastsat variabelt tillæg på p.t.
1,5 procent.
Omregningen sker til valutakursen samme
bankdag, som transaktionen gennemføres i PBS.
De til enhver tid gældende kurser fremgår af
www.pbs.dk/valutakurser. Ændringer i
valutakurser sker løbende og uden varsel.
* Europæiske valutaer: CHF, CZK, EUR, GBP,
HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, PLN, SEK, BGN,
HRK, RON
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