
 

Prisoversigt  
MasterCard Debet og Internt hævekort 

for Basal betalingskonto 
 
 
 
 

Standard Internt 
hævekort 

Årligt kortgebyr:   
Kortafgift kr.           gratis   kr.           gratis   
   
Øvrige priser:   
Ekspresbestilling Ikke muligt kr.              250  
Nyt kort før udløb  kr.              100 kr.              100 
Design selv Ikke muligt Ikke muligt 
Spærring af bortkommet/stjålet kort                gratis                gratis 
Spærring af kort pga. misbrug kr.              250  kr.              250  
Ophævning af PIN-blokering kr.                50  kr.                50  
Genbestilling af PIN-brev kr.                50  kr.                50  
   
Omregningskurs ved brug i udlandet:   

Dagligt offentliggjorte europæiske valuta Markedskurs*  
        

Ikke muligt 
Andre daglige offentliggjorte valutaer 
 

Markedskurs*       Ikke muligt 
Ikke daglige noterede valutaer 
(undtagelser kan forekomme) 

Omregn. via 
USD til d. kr.* Ikke muligt 

* Beregning af omregningskurs/referencekurs 
Ved brug af MasterCard i udlandet vil omregning til danske kroner (DKK) ske til den reference, der 
fremgår af http://www.nets.eu/valutakurser med et tillæg som er: 
 
Europæiske valutaer offentliggjort på http://www.nets.eu/valutakurser -  
valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,5 procent. 
 
Andre valutaer offentliggjort på http://www.nets.eu/valutakurser -  
valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 2,0 procent. 
 
Ikke dagligt offentliggjorte valuter - 
omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. 
 
I pengeautomater og forretningsterminaler i EU, hvor kortholder har mulighed for at få afregnet 
beløb i egen valuta, bliver ECB’s valutakurs (som også findes på www.ecb.europa.eu) og en ECB 
referenceprocent mod ECB-kursen oplyst. Den præcise ECB-referenceprocent afhænger af 
forholdet mellem kurserne på www.nets.eu/valutakurser og ECB’s kurser, og den kan bruges til at 
sammenligne kurstillæg på forskellige kortyper. 
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Prisoversigt  
MasterCard Debet og Internt hævekort 

for Basal betalingskonto 
 
 

 
 

Standard Internt 
hævekort 

Hæve muligheder: 
Omkostning ved kontant hævning:   
Egen automat  kr.                     0 kr.                     0 
Fremmed automat kl. 08 - 18 kr.                     3 kr.                     3 
Fremmed automat kl. 18 – 08 + weekend og 
helligdage kr.                     5 kr.                     5 

Udland automat kl. 08 – 18 kr.                     3 Ikke muligt 

Udland automat kl. 18 – 08 + weekend    og 
helligdage kr.                     5 Ikke muligt 

   
Køb pr. dag kr.            30.000 Ikke muligt 
 
Hævegrænser på kort i automater pr. dag (Dækningskontrol) 
Egne automater * kr.              5.000 kr.            15.000 
SDC automat kr.              5.000 kr.              6.000 
Fremmed automat  kr.              5.000 kr.              2.000 
Udland ** kr.              5.000 Ikke muligt 
 
Kontant hævninger pr. løbende måned kr.          155.000  

*  Det maksimale der kan hæves i vores automater i normal åbningstid 09.00 til 18.00 mandag til fredag 
** Det maksimale der kan hæves omregnet til DKK. 
 
 


