Priser

Priser
Priser

Årligt kortgebyr - betales forud
Årligt
for et
kortgebyr
år adÅrligt
gangen
- betales
kortgebyr
forud
- betales
for et år
forud
ad gangen
for et år ad gangen
Forsikring
Forsikring Forsikring
MasterCard 1000
MasterCard
Private 1000 Private
MasterCard 1000 Private
MasterCard 1000
MasterCard
Business
1000 Business
MasterCard 1000 Business
MasterCard
Dobbeltkort
1000 Dobbeltkort
MasterCard 1000 Dobbeltkort MasterCard 1000
MasterCard
Familiekort
1000 Familiekort
MasterCard 1000 Familiekort MasterCard 1000

Travel 1000
2.495 kr.
2.495 kr.
0 kr.
0 kr.

Brug af MasterCard
Forbrugsmaksimum
Kreditmaksimum

Brug af MasterCard
Brug af MasterCard
Forbrugsmaksimum
Forbrugsmaksimum
Kreditmaksimum
Kreditmaksimum

MasterCard 1000
250.000 kr.

MasterCard
MasterCard
1000 MasterCard
MasterCard1000
1000 Dobbeltkort
250.000 kr. 250.000
150.000 kr.
kr.

Forbrugslimits per døgn
Pengeautomater
Køb

Forbrugslimits
Forbrugslimits
per døgn
per døgn
Pengeautomater
Pengeautomater
Køb
Køb

MasterCard 1000
25.000 kr.
100.000 kr.

MasterCard
MasterCard
1000 MasterCard
MasterCard1000
1000 Dobbeltkort
25.000 kr. 25.000
25.000 kr.
kr.
100.000 kr. 100.000
50.000 kr.
kr.

Forbrugslimits per måned
Pengeautomater
Køb

Forbrugslimits
Forbrugslimits
per måned per måned
Pengeautomater
Pengeautomater
Køb
Køb

MasterCard 1000
100.000 kr.
250.000 kr.

MasterCard
MasterCard
1000 MasterCard
MasterCard1000
1000 Dobbeltkort
100.000 kr. 100.000
50.000 kr.
kr.
250.000 kr. 250.000
150.000 kr.
kr.

Der erkreditmaksimum
mulighed
Derfor
er at
mulighed
individualisere
for at individualisere
kreditmaksimum
kreditmaksimum
og forbrugslimits
og forbrugslimits
efter behov. efter behov.
Der er mulighed for at individualisere
og forbrugslimits
efter behov.

Øvrige

Øvrige

Øvrige

MasterCard
1000 MasterCard
MasterCard 1000
MasterCard
MasterCard1000
1000 Dobbeltkort
Hævning
i indog 2%
udland,
2%
50 kr. pr. hævning
Hævning i automat/pengeinstitutHævning
i ind- og iudland,
automat/pengeinstitut
inkl. i automat/pengeinstitut
i ind- og udland,
inkl.
min.inkl.
50 kr. pr. hævning
2% min. 50 kr.
pr.min.
hævning
Spar Nord automater
Spar Nord automater
Spar Nord automater
FI-kort
00 kr.
FI-kort
FI-kort
0 kr.
0 kr.
kr.
BetalingsService
00 kr.
BetalingsService
0 kr.
BetalingsService
0 kr.
kr.
Erstatningskort
100
Erstatningskort
100 kr.
Erstatningskort
100 kr.
100 kr.
kr.
Kurérforsendelse
udland efter aftale
350
i udland efter iaftale
350 kr.
Kurérforsendelse i udland efter Kurérforsendelse
aftale
350 kr.
350 kr.
kr.
i udland
00 kr.
NødkontanterNødkontanter
i udland
0 kr.
Nødkontanter i udland
0 kr.
kr.
Betalingspåmindelse
/ rykker
100
/ rykker
100 kr.
Betalingspåmindelse / rykker Betalingspåmindelse
100 kr.
100 kr.
kr.
Inkassomeddelelse
100
Inkassomeddelelse
100 kr.
Inkassomeddelelse
100 kr.
100 kr.
kr.
sent betalt opkrævning
til
gældende
til
Rente for sentRente
betaltfor
opkrævning
til enhver tid gældende
morarente
til enhver tid gæ
Rente for sent betalt opkrævning
til enhver tid gældende morarente
til enhver
enhver tid
tid
gældende morarente
morarente
100
Kopi af nota Kopi af nota
100 kr.
Kopi af nota
100 kr.
100 kr.
kr.
(Loungeadgang)
Gratis inkl. 1 gæst
Priority Pass (Loungeadgang) Priority Pass Priority
Pass (Loungeadgang)
Gratis inkl. 1 gæst
Gratis inkl. 1 gæstLoungeadgang
- ved mere end
1 gæst
150 kr. / gæst150
180 kr. / gæstLoungeadgang - ved mere end 1
gæst
Loungeadgang
- ved
mere end 1 gæst 180 kr. / gæst
Andre gebyrerAndre
ved brug
af MasterCard:
Andre gebyrer ved brug af MasterCard:
gebyrer
ved brug af MasterCard:
Danske og udenlandske
internetforretninger,
postordre
olign
(fjernsalg)
kan(fjernsalg)
opkræve kan
gebyr
for betaling.
Danske og udenlandske internetforretninger,
postordre
(fjernsalg)internetforretninger,
kan opkræve
gebyr
for
betaling.
Danske
ogolign
udenlandske
postordre
olign
opkræve
gebyr for betaling.
Danske
udenlandske
forretninger
og
udbetalingssteder
kan opkræve kan
gebyr
for betaling/udbetaling.
Danske og udenlandske forretninger
og og
udbetalingssteder
kan opkræve
gebyr for betaling/udbetaling.
Danske og udenlandske
forretninger
og udbetalingssteder
opkræve
gebyr for betaling/udbetaling.

Omregningskurs:
Omregningskurs:
Omregningskurs:
Daglig offentligtgjorte europæiske
Daglig
valutaer
offentligtgjorte
Daglig offentligtgjorte
europæiske
Danmarksvalutaer
europæiske
Nationalbanks
valutaer
valutakurs
Danmarks
på ekspeditionsdagen
Nationalbanks
Danmarks Nationalbanks
valutakurs
tillagt 1,5på
%valutakurs
ekspeditionsdagen
på ekspeditionsdage
tillagt 1,5 %
Ved brug af MasterCard i udlandet
Ved vil
brug
omregning
af MasterCard
Ved brug
til danske
af iMasterCard
udlandet
kronervil
(DKK)
iomregning
udlandet
ske tilvil
den
tilomregning
danske
reference,
kroner
tilder
danske
(DKK)
fremgår
kroner
ske af
til den
(DKK)
reference,
ske til den
der
reference,
fremgår af
der fremgår af
Andre dagligt offentligjorte valutaer
Andre dagligtAndre
offentligjorte
dagligt
Danmarks
valutaer
offentligjorte
Nationalbanks
valutaer valutakurs
Danmarks
på ekspeditionsdagen
Nationalbanks
Danmarks Nationalbanks
valutakurs
tillagt 2,0på
%valutakurs
ekspeditionsdagen
på ekspeditionsdage
tillagt 2,0 %
www.nets.ud/valutakurser
med
www.nets.ud/valutakurser
et
tillæg
som
www.nets.ud/valutakurser
er:
med
et
tillæg
med
som
et
er:
tillæg
som
er:
Ikke dagligt offentligjorte valutaer
Ikke dagligt offentligjorte
Ikke dagligt Omregning
valutaer
offentligjortetilvalutaer
en dagligt offentliggjort
Omregning
valutatiljævnfør
Omregning
en dagligt
ovenfor.
offentliggjort
til en dagligt valuta
offentliggjort
jævnførvaluta
ovenfor.
jævnfør oven

Europæiske valutaer offentlig gjort på www.nets.eu/valutakurser:
Valutakurs
på bankdagen
før transaktionen
i Nets tillagt 0,17% (Mastercards
tillæg) +på
1,5%
(bankens tillæg).
Europæiske valutaer
Europæiske
offentliggjort
valutaer
offentliggjort
på www.nets.eu/valutakurser:
påcleares
www.nets.eu/valutakurser:
Valutakurs
Valutakurs
bankdagen
påfør
bankdagen
transaktionen
før transaktio
transakti
cleares

Valutakurs
bankdagen førpå
transaktionen
cleares i Nets tillagt 0,90% (Mastercards
tillæg)
+ 2,0%
(bankens tillæg).
Andre valutaer offentliggjort på www.nets.eu/valuakurser:
Andre valutaer
Andre
offentliggjort
valutaer
offentliggjort
påpåwww.nets.eu/valuakurser:
www.nets.eu/valuakurser:
Valutakurs
påValutakurs
bankdagen
påfør
bankdagen
transaktionen
før transaktio
transakti
cleares
Ikke dagligt offentliggjort valutaer:
Ikke dagligt offentliggjort
Ikke dagligt offentliggjort
valutaer:
valutaer:
Omregning til en dagligt offentliggjort
Omregning
valuta
tilOmregning
en dagligt offentliggjort
til en dagligt offentliggjort
valuta
v
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