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Spar Nord lancerer Young Money: Sikkert betalingskort og smart app til 
børnene – og fuld kontrol til forældrene 
Spar Nord lancerer nu betalingskort til børn 7-12 år. Konceptet giver forældrene fuld kontrol og overblik 
over, hvad barnet bruger penge til. Mens barnet selv via en smart app altid har et overblik over hvor 
meget, der er tilbage til forbrug. Vi er på vej mod det kontantløse samfund, og Spar Nord vil hjælpe børn 
med at få en større forståelse af de digitale penge og udvikle sunde pengevaner. 

Kortbetalinger og mobile betalingstjenester er ved at gøre kontanter overflødige. Især i Danmark, som er et 
af de lande i verden, hvor der målt per indbygger er færrest betalinger med kontanter. Kun hver femte 
betaling i Danmarks detailhandel foregår således med kontanter - langt under verdensgennemsnittet på 75 
procent. Kontanter udgør i dag kun omkring 5 procent af den samlede pengemængde i Danmark, resten er 
digitale penge – et forhold, der gør sig gældende i mange andre lande.  

Vi er på vej mod det kontantløse samfund. 

Som børn af den digitale tidsalder har teenagerne for længst opdaget det smarte i at betale med kort eller 
mobiltelefon. Men de samme forudsætninger har de yngre – helt ned til 7 år, hvor de begynder at kunne 
forstå penge og deres værdi. For dem er internettet også en naturlig del af hverdagen via smartphones, 
computere og tablets.  

Men på et punkt har verden ikke ændret sig. Børnene skal gradvist vænnes til, hvad penge egentlig er værd, 
og det kræver, at de selv får ansvaret. Før i tiden var det lettere for børnene at forstå, at opsparede 
lommepenge svandt ind, når man brugte af dem - der blev simpelthen færre af dem i sparegrisen. Men i 
dag er udfordringen, at de skal vænne sig til, at opsparingen bliver mindre, når de bruger digitale penge via 
et betalingskort. Mens forældrenes evige udfordring er, at de mangler kontanter, når børnene sendes hen i 
supermarkedet til småindkøb eller skal have penge med til skolens kantine.   

Sådan virker Young Money – kort, konto, app 
Spar Nord lancerer nu Young Money, som består af kort, konto og app – et børnevenligt univers, hvor 
forældre og børn sammen kan udvikle sunde pengevaner, der varer hele livet.  

”Med Young Money konceptet har vi skabt en praktisk og sikker løsning for både forældre og børn i et 
samfund, der er ved at blive kontantløst. Du får fuld kontrol med barnets forbrug. Barnet får en god 
forståelse af digitale penge og deres værdi ved selv at få ansvaret for små beløb. Og du kan trygt sende 
barnet hen og handle i supermarkedet – uden at skulle til at lede efter de kontanter, du aldrig har. Det er 
små penge gjort smart,” siger Martin Bach, afdelingsdirektør i Kommunikation & Forretningsudvikling i Spar 
Nord, som har medvirket i udviklingen af Young Money.     
 
Young Money er rettet mod børn 7-12 år og indebærer, at barnet får en Young Money-konto tilknyttet et 
Young Money Mastercard, som er et debetkort - det vil sige, der kan kun hæves penge på kortet, hvis der 
er penge på kontoen. Denne Young Money-konto er alene knyttet til kortet – ikke barnets opsparingskonto 
– og det er op til forældrene løbende at sørge for, at der er penge på kontoen, så det svarer til barnets 
behov. Alle andre, fx bedsteforældre, kan i øvrigt også overføre penge til Young Money-kontoen som til 
enhver anden bankkonto. 
 



 
Kortet kan som udgangspunkt ikke bruges på internettet, til online gaming eller i udlandet, men alene i 
danske automater og butikker. Med kortet (og koden) kan barnet højest hæve penge eller købe i danske 
butikker for det beløb, der står på kontoen – dog maksimalt 2.000 kr. på en dag, hvilket er lavere end på 
almindelige kort. Vigtigt er det i den forbindelse at bemærke, at forældrene hele tiden har tæt kontakt med 
barnets forbrug, da de modtager en sms, hver gang kortet er blevet brugt. Både forbrugsgrænser og 
brugsmuligheder kan i øvrigt ændres af forældrene ved kontakt til Spar Nords Kundeservice.    

Young Money-konto og Young Money Mastercard er ikke hele historien. En vigtig del er også den Young 
Money app, som Spar Nord har udviklet. 
 

Sådan virker Young Money app’en 
 
Young Money app’en er udviklet til både iPad, iPhone, Android smartphones og tablets og er et centralt 
element i Young Money-konceptet. App’en er derfor relevant og inden for rækkevidde for børn i 
målgruppen – og det er afgørende for udviklingen af forståelsen af digitale penge og sunde pengevaner, da 
app’en altid giver mulighed for at se, hvad pengene er blevet brugt på og hvor meget, der står på kontoen.  
 
Forældrene skal også downloade app’en. Sikkerheden består i, at de skal de logge ind med NemID, og 
desuden som de eneste kan godkende barnets app og QR-kode samt give barnet en app-kode. Så er 
systemet kørende. Barnet kan herefter bruge app’en ved at logge ind med app-koden eller bruge touch ID 
og til enhver tid se kontobevægelser og kortets saldo.  
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Martin Bach, afdelingsdirektør i Kommunikation & Forretningsudvikling, Spar Nord.  
Tlf. 9634 4384/2527 0140, mbc@sparnord.dk 
 
Om Spar Nord 

Med 400.000 kunder, 1.555 medarbejdere og 55 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord 
blandt de største banker i Danmark. I 2016 leverede Spar Nord et resultat før skat på 1.028 millioner kroner 
– et af de bedste resultater i bankens snart 200 år lange historie.  

Spar Nord ejes af cirka 112.000 aktionærer. For yderligere information se www.sparnord.dk 
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