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Kortaktivering og periodiske gebyrer
Kortleveringsgebyr

Inaktivitetsgebyr

0 DKK (du skal indbetale mindst 375 DKK for at
modtage dit første personlige kort. Efterfølgende
kortbestillinger har ingen minimumskrav til
indbetaling).
25 DKK gældende hver måned efter tolv på hinanden
følgende kalendermåneder uden transaktionsaktivitet.
(Indbetaling, hæveautomat, POS, valutaveksling eller
saldoforespørgsel). Gebyr debiteret fra
hjemmevalutategnebog.

Gebyr for tilføjelse af penge
(indbetaling)
Indbetalingsbeløb

0,5 %, loft på DKK 7,50 - frafaldes for ethvert beløb
på DKK 1.500 eller mere. Gebyr debiteret fra
hjemmevalutategnebog.

SMS-transaktioner (hvis det er relevant
for programmet)
SMS-gebyr for glemt PIN-kode

I/A

SMS-gebyr for kort-til-kort-overførsel

I/A

SMS-gebyr for saldoforespørgsel

I/A

SMS-gebyr for låsning/oplåsning af kort

I/A

SMS-gebyr for transaktionsmeddelelse

I/A

IVR-transaktioner (hvis det er relevant
for programmet)
Gebyr for glemt PIN-kode

I/A

Gebyr for kortspærring (tabt eller stjålet)

I/A

Hæveautomattransaktioner*
Gebyr for indenlandsk hæveautomat

Gebyr for kontantudbetaling fra udenlandsk
hæveautomat

DKK 15 pr. transaktion. Gebyr debiteret fra
hjemmevalutategnebog.
2 gratis internationale hæveautomattransaktioner pr.
måned.
Ved kontantudbetaling i en understøttet valuta svarer
gebyret til 15 DKK på transaktionstidspunktet og
debiteres fra den transaktionsunderstøttede
valutategnebog.
Ved kontantudbetaling af penge i en ikke-understøttet
valuta debiteres den internationale hæveautomats
hævegebyr på 15 DKK fra hjemmevalutategnebogen.

Gebyr for saldoforespørgsel via
hæveautomat
(gælder for indenlandske og udenlandske
hæveautomater)

Gebyret for saldoforespørgsel er DKK 4 eller
tilsvarende i anden valuta. Gebyret debiteres fra den
understøttede valutategnebog i hæveautomatens
valuta.
Men hvis den lokale valuta i den hæveautomat, hvor
du foretager en saldoforespørgsel, er en ikkeunderstøttet valuta, debiteres gebyret fra din
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hjemmevalutategnebog.
POS-transaktioner
Gebyr for POS-transaktioner (Point of Sale)

0 DKK

Andre gebyrer

Valutakonverteringsgebyr (gælder for
automatiske overførsler til tegnebøger og
transaktioner i ikke-understøttede valutaer)

Hvis du foretager en transaktion i en ikke-understøttet
valuta, konverteres transaktionsværdien til DKK ved
netværksafregningskursen, og et
valutakonverteringsgebyr på 2,50 % af
transaktionsværdien finder anvendelse.
Hvis der sker en automatisk overførsel til tegnebog
mellem understøttede tegnebøger, vil udvekslingen
blive udført ved hjælp af konverteringskursen for
Travel Wallet og et valutakonverteringsgebyr på 2,5
% finder anvendelse.
Valutakonverteringsgebyr gælder IKKE: (a) en
transaktion i en understøttet valuta, som du har
tilstrækkelige midler til i den understøttede
valutategnebog, eller (b) indløsninger til din
foretrukne tegnebog.

Indløsningsgebyret (tidligere kaldet
pengeoverførselsgebyr)

2,50 %
Hvis du har brug for at hæve fra din disponible saldo,
der overføres til din bankkonto, debiteres
indløsningsgebyret fra din hjemmevalutategnebog.
75 DKK

Tvisthåndteringsgebyr
Hvis du bestrider en transaktion med en sælger, som
ikke falder ud til din fordel, debiteres
tvisthåndteringsgebyret fra din
hjemmevalutategnebog.

75 DKK
Gebyr for opgørelsesudskrift

Gebyr for ekspreslevering

Hvis du anmoder om, at en udskrevet opgørelse af
din konto bliver sendt til dig, debiteres gebyret for
opgørelsesudskrift til din hjemmevalutategnebog.
75 DKK
Travel Wallet kan ekspresslevere et kort til dig på den
adresse, der er registreret på din konto. Ingen
international fragt tilladt. Debiteret fra din
hjemmevalutategnebog.
150 DKK

*Hvis du har utilstrækkelige midler i den relevante valutategnebog, vil hæveautomatgebyrerne blive
fratrukket som angivet i vilkår og betingelser for rejsevaluta eller vilkår og betingelser for Travel
Wallet. Ud over de hæveautomatgebyrer, der er angivet her, kan nogle hæveautomatoperatører
opkræve gebyrer for kontantudbetaling eller andre aktiviteter, som du måske ikke oplyses om på
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tidspunktet for transaktionen, og valutakonverteringsgebyrer kan desuden finde anvendelse. Gratis
kontantudbetalinger fra hæveautomat bestemmes pr. kalendermåned.
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