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Spar Nord: Sådan undgår du kortkaos på ferien
Sommerferien og højsæsonen for kortbetalinger i udlandet venter for mange danskere
lige om hjørnet. Og med nogle få forholdsregler kan du undgå at få kortproblemer på
ferien.
Danskerne brugte sidste år betalingskortet i udlandet flere end 150 millioner gange, og
sommerferien er højsæson for brug af betalingskort, når eksempelvis hotel eller restaurant skal
afregnes.
Betalingskortet er ifølge Spar Nord den letteste og sikreste måde at klare betalingerne på, men
banken henviser samtidig til nogle få forholdsregler, der er værd at holde sig for øje både før, under
og efter ferien. Det gælder blandt andet beløbsgrænsen, som der er grund til at være ekstra
opmærksom på i år.
- Hvis du har et af de nye kontaktløse Visa/Dankort, har du siden 9. juni haft mulighed for at
vælge, om du vil betale med Visa-delen eller Dankort-delen, når du handler i visse forretninger i
Danmark. Og vælger du at betaler med Visa-delen i Danmark, tæller det med i den månedlige
beløbsgrænse for brug af kortet i udlandet, siger pressechef i Spar Nord Leif Lind Simonsen.
Beløbsgrænsen på Visa/Dankort er 25.000 kroner i løbet af 30 dage, og grænsen omfatter også
kontanthævninger i hæveautomater. Og hvis beløbsgrænsen overskrides, bliver kortet afvist.
- Ud over at ramme beløbsgrænsen kan du også være uheldig at miste kortet eller få det spærret
på grund af misbrug. Derfor er det altid en god idé at have alternative betalingsformer med på
ferien. Eksempelvis i form af kontanter og ekstra betalingskort, råder Leif Lind Simonsen.
Han tilføjer, at det kan være en god idé at medbringe forskellige betalingskort, da der er forskel på,
om forretningerne accepterer Visa-kort, MasterCard eller andre internationale kort.
- Desuden er beløbsgrænserne på kortene forskellige, og dermed er der mindre risiko for, at du
mister betalingsevnen af den årsag, siger Leif Lind Simonsen og fortsætter:
- Og det er naturligvis en god idé at opbevare de forskellige kort hver for sig, så du ikke mister alle
kort, hvis din tegnebog eksempelvis bliver stjålet.
Gode




kortråd - før ferien
Tjek udløbsdatoen.
Tjek beløbsgrænsen.
Ved nyt kort sørg for, at faste abonnementer til kortet er opdateret.

Gode kortråd - under ferien
 Kontakt hurtigst muligt din bank/kortudsteder, hvis dit kort er bortkommet, eller hvis du har
mistanke om misbrug.
 Vær opmærksom, når du taster din PIN-kode.
 Opbevar aldrig din PIN-kode sammen med kortet.
 Slip ikke kortet af syne i forbindelse med betalinger.
 Kontroller dine kvitteringer.
 Gem kopier af alle dine kvitteringer og kontanthævninger.




Vær opmærksom på, at det ofte er lidt dyrere at afregne i danske kroner frem for lokal
valuta.
Opbevar ikke alle kort samme sted.

Gode kortråd - efter ferien
 Tjek, at transaktionerne stemmer med dine kvitteringer og hold ekstra øje med
transaktioner på kontoen efter ferien.
For yderligere information:
Pressechef Leif Lind Simonsen, Spar Nord 2527 0330, lsi@sparnord.dk
Om Spar Nord
Med næsten 400.000 kunder, 1.550 medarbejdere og 70 lokale banker (filialer) over hele landet er
Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret
trecifrede millionoverskud og leverede i 2015 et overskud før skat på 1.074 millioner kroner.
Spar Nord ejes af cirka 117.000 aktionærer.
For yderligere information se www.sparnord.dk

