
Prisoversigt – MasterCard Debet 
 
 
 
 

Young Standard Internt 
hævekort 

Årligt kortgebyr:  
Kortafgift kr.       gratis   kr.           150 kr.       gratis   
Standard er gratis for ”Ungdoms koncept” 
(18 – 29 årige) 

   

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

        
Markedskurs*  
        

Ikke muligt 
Andre daglige offentliggjorte valutaer 
 

Markedskurs* 
       

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

Omregn. via 
USD til d. kr. 

Omregn. via 
USD til d. kr. Ikke muligt 

* Pr. 1. juli 2016 vil grundlaget være den aktuelle markedskurs i valutamarkedet på tidspunktet for 
afregning af valutatransaktioner 
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Young Standard Internt 
hævekort 

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

Fremmed automat kl. 08 - 18 kr.               0 kr.               3 kr.               3 
Fremmed automat kl. 18 – 08 + weekend 
og helligdage kr.               0 kr.               5 kr.               5 

Udland 2 % af beløb  
min. 50 kr. 

2 % af beløb  
min. 50 kr. Ikke muligt 

N.B. Kunder med Garant – lønkonto & lønkredit hæver gratis i alle ATM på hverdage 
mellem 08 – 18. 

 

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

 


