
Dit nye Dankort er 
stadig blandt de 
sikreste i verden

Du kan læse
meget mere om
det nye Dankort

på dankort.dk

Fuld kontrol under hele betalingen 

De nye Dankort og Visa/Dankort med kontaktløs 
funktion er fortsat blandt de sikreste kort i verden. 
Og fordi du aldrig slipper kortet, har du nu fuld 
kontrol under hele betalingen. Terminalen kan 
kun aflæse ét kort ad gangen, og din betaling vil 
derfor blive afvist, hvis du ved en fejl kommer 
til at lægge flere kort på samtidig. Men ellers er 
alt ved det gode gamle: Sikkert! Og du kan natur-
ligvis stadig trygt bruge chip og pinkode, som du 
kender det i dag. 

PAS GODT PÅ KORT OG PINKODE

Vi kan desværre ikke sikre dig 100% mod misbrug, 
og derfor skal du stadig passe godt på både kort 
og pinkode. 

EKSTRA SIKKERHED

Du skal som udgangspunkt ikke bruge din pin-
kode ved køb under 350 kr. Men som ekstra 
sikkerhed vil du af og til opleve at blive bedt om 
at indtaste pinkode. 

Du kan spærre dit kort døgnet rundt på  
44 89 29 29 , hvis det er blevet stjålet eller 
på anden vis er bortkommet.

Du kan læse mere om sikkerhed på dankort.dk

Nyt Dankort 
med kontaktløs  
funktion

FORDELENE STÅR I KØ
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Se efter det kontaktløse symbol på terminalen  
og kontrollér beløbet

1

Hold kortet hen til det kontaktløse symbol.  
Kun ved køb over 350 kr. skal du indtaste din pinkode

2

Når displayet viser GODKENDT,  
er betalingen gennemført

3

Så nemt betaler du 
med kontaktløs 
funktion

Før du kan betale 
med kontaktløs 
funktion

HURTIGT
Hold blot kortet  

hen til terminalen,  
så er betalingen 

registreret

NEMT
Ved køb under 

350 kr. skal du ikke 
taste pinkode

SIKKERT
Dankort med kontaktløs  

funktion bygger på samme  
sikre teknologi som 

dit nuværende 
Dankort

Aktivering af kontaktløs funktion 

Før du kan bruge den kontaktløse funktion på dit 
nye Dankort eller Visa/Dankort, skal du aktivere 
funktionen. Det gør du med en normal chip-kort-
betaling, hvor du sætter kortet i terminalen og 
indtaster din pinkode. Herefter kan du foretage 
din næste betaling kontaktløst.

HURTIGERE GENNEM KASSEKØEN

Med blot en enkelt bevægelse gør den kontakt-
løse funktion på dit nye Dankort eller Visa/
Dankort det meget nemmere at betale og  
komme hurtigt videre i hverdagen. Ved køb  
under 350 kr. skal du ikke indtaste pinkode,  
og du slipper derfor for at skulle have  
kontanter i pungen til småkøb. 

Skal du rejse til udlandet, kan du også  
bruge dit Visa/Dankort til kontaktløse  
betalinger eller bruge chip og pinkode,  
som du kender det i dag. 
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