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Faktaark
Mastercard Debit

Et hæve- og betalingskort med ekstra fordele

• Bredt accepteret betalingskort i Danmark og udlandet

• Stor handlefrihed og sikker nethandel

• Saldokontrol ved brug af kortet

• Kontaktløs betaling

• Kan anvendes til Apple Pay, Google Pay, MobilePay, Garmin Pay og Fitbit Pay

• På udlandsrejser kan kortet også anvendes til at hæve kontanter og betale i butikker

• Mastercard Debit Business til erhverv og foreninger

Overblik over Mastercard Debit 

Er du mellem 13 og 29 år, har du mulighed for at vælge Mastercard Debit Travel Ung 
med rejseforsikring og købssikring. Du finder flere informationer om kortet her: 
sparnord.dk/privat/produkter

Rejseforsikring
Vær godt dækket når du er på ferie- og studierejser. Rejseforsikringen dækker rejser i 
hele verden i op til 60 dages varighed og giver den nødvendige dækning til fx hospitals- 
og lægeudgifter, flyselskabers konkurs, afbestilling og erstatningsrejse. Dækningen på 
rejseforsikringen omfatter alene kortholder.

Korttype Kundetype Rejseforsikring Købssikring Årligt 
gebyr Varekøb / døgn Kontanter / døgn

Mastercard Debit Privat Nej Nej 200 kr. / 
0 kr.* 40.000 kr. 15.000 kr.

Mastercard Debit 
Travel Ung Privat Travel Ung Ja 295 kr. 40.000 kr. 15.000 kr.

Mastercard Debit 
Business 

Erhverv Nej Nej 200 kr. 40.000 kr. 15.000 kr.

* Gratis for Stjerne-, StjernePLUS-, FormuePLUS- og Private Banking-kunder. 
I øvrigt henvises til Spar Nords prisinformation. 

Specielt for 13-29 årige privatkunder

https://www.sparnord.dk/privat/produkter/kort-og-betalinger/mastercard-debit/mastercard-debit-travel-ung/
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Købssikring
Brug dit Mastercard Debit Travel Ung og få ekstra tryghed, når du foretager køb af elektriske 
genstande til brug i hjemmet som fx hårde hvidevarer, TV, PlayStation, husholdningsmaskiner, 
boremaskine mv. med en minimumskøbspris på 1.000 kroner. Købssikringen består af 
købsforsikring, prissikring og udvidet reklamationsret.

90 dages købsforsikring 
Købsforsikringen dækker, hvis for eksempel det nye TV falder ned fra væggen og går i stykker 
inden for 90 dage efter, at du har købt det. 

90 dages prissikring 
Prissikring dækker en prisforskel over 250 kroner, hvis du for eksempel har købt en ny computer 
og ser den samme vare til en lavere pris i en tilsvarende butik inden for 90 dage.

3 års ekstra reklamationsret 
Købeloven sikrer dig reklamationsret i 2 år. Med købssikringen udvides din reklamationsret med 
yderligere 3 år - til i alt 5 år.  

Vi anbefaler, at du læser betingelserne for købssikring. Bemærk, at der er forudsætninger for 
at være dækket, og at visse varer ikke er omfattet som fx mobiltelefoner og ure.




