
VILKÅR FOR YOUNG MONEY

1. INDLEDNING
I betingelserne kaldes kunden for ”Barnet”, og 
indehaveren af forældremyndigheden og opretter af 
aftale om Young Money kaldes ”Forælder”.

Young Money er et produkt, der henvender sig til 
børn og unge i aldersgruppen 7-17 år. Young Money 
kan bestilles til børn og unge op til og med 17 år, og 
kan bruges indtil barnet fylder 18 år.

Aftalen om Young Money giver adgang til
• appen Young Money på barnets smartphone eller

tablet
• appen Young Money på Forælders smartphone

eller tablet, hvor barnets brug af app kan admini-
streres

Aftalen indeholder
• én konto – Young Money
• ét kort – Young Money Mastercard

Konto og kort oprettes automatisk, når aftalen om 
Young Money indgås.

2. VILKÅR FOR YOUNG MONEY
For Young Money gælder følgende vilkår:
• Vilkår for Young Money
• Vilkår og betingelser betalingskonti forbrugere – for

konto omfattet af Young Money
• Brugerregler for MasterCard Debit gælder for kort

omfattet af Young Money
• Generelle regler for selvtbetjening
• Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder

Betingelserne findes på https://www.sparnord.dk/
om-spar-nord/priser,-vilkaar-og-regler.aspx

3. FORÆLDERS ADMINISTRATION
Barnets Forælder bestiller Young Money via young-
money.sparnord.dk. Forælder skal være kunde i Spar 
Nord Bank, og have en aftale om Netbank/Mobil-
bank.

Den Forælder, der opretter aftalen skal underskrive 
Aftale om Young Money digitalt.  Med sin underskrift 
indestår Forælder for, at barnet frit kan råde over 
pengene på kontoen Young  Money, og at barnet 
er egnet til at administrere kortet og den tilhørende 
PIN-kode.

Den Forælder, der opretter aftalen kan administrere 
barnets Young Money konto via Netbank/Mobilbank.  
Har barnets anden Forælder Netbank/Mobilbank i 
Spar Nord kan kontoen ligeledes tilgås af denne.

Hvis der sker ændring i forældremyndigheden, skal 
den Forælder, der har bestilt Young Money, informere 
Spar Nord Bank.

4. TILSLUTNING, BRUG
OG SIKKERHED I YOUNG
MONEY APPEN
Det kræver en smartphone eller en tablet med in-
ternetadgang at få adgang til Young Money appen.

Appen hentes i App Store eller Google Play.

Barnet skal have en adgangskode for at bruge ap-
pen.

Forælder vælger barnets adgangsgangskode i for-
ældredelen af Young Money appen.

Der kan udstedes en ny adgangskode i Forælders 
Young Money app, hvis barnet glemmer koden.

Adgangskoden er personlig og må ikke overdrages 
til andre end barnet. Adgangskoden må ikke skrives 
ned.

På iOS (iPhones og iPad) kan barnet vælge at bruge 
Touch ID i stedet for adgangskode.

5. YOUNG MONEY KONTO
Til brug for aftalen om Young Money oprettes Young 
Money konto.

Barnet kan se indestående samt seneste bevægelser 
på kontoen.

Forælder får detaljerede kontooplysninger i sin Net-
bank/Mobilbank. Detaljerede oplysninger vises ikke i 
Young Money appen.

6. YOUNG MONEY MASTERCARD
Barnet får et Young Money Mastercard, der er et 
debitkort. Når kortet bruges bliver betalingerne gen-
nemført på barnets Young Money konto.
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Kortet kan ikke bruges på internettet, til spil eller i 
udlandet, men alene i danske automater og butikker. 
Forælder kan ændre indstillingen ved kontakt til Kun-
deservice, 96 34 40 03.

Forælder har mulighed for at sætte og ændre 
forbrugslimit og brugsmuligheder for barnets brug af 
penge fra Young Money kontoen via Young Money 
Mastercard. Ændring af forbrugslimit og brugs- 
muligheder kan ske ved kontakt til Kundeservice, 
96 34 40 03.

7. ÆNDRINGER
Spar Nord Bank kan ændre betingelserne og pro-
duktet Young Money uden varsel, hvis ændringerne 
er til gunst for barnet, og med 2 måneders varsel, hvis 
ændringerne er til ugunst for barnet. Ved ændring af 
betingelserne får Forælder direkte besked.

Forælder skal senest inden ændringerne træder i 
kraft give os besked, hvis han eller hun ikke ønsker at 
være bundet af de nye betingelser. Hvis vi ikke hører 
fra Forælder, betragter vi det som accept af ændrin-
gerne.

Hvis Forælder ikke ønsker at være bundet af de nye 
betingelser, anser vi aftalen for at være ophørt på 
det tidspunkt, hvor de nye betingelser træder i kraft.

8. OPSIGELSE OG OPHØR
Barnets Forælder kan til enhver tid uden varsel opsi-
ge aftalen om Young Money.

Young Money konto og Young Money MasterCard  
opsiges  automatisk, hvis  aftalen om Young Money 
opsiges. Konto og kort kan opsiges i henhold til ban-
kens Almindelige forretningsbetingelser.

Opsigelse eller ophør af aftalen om Young Money 
betyder, at barnet ikke længere har adgang til funk-
tionerne i Young Money appen, og at Forælder ikke 
har adgang til Forælderdelen i Young Money appen.

Konto og kort er omfattet af aftalen om Young Money 
og kan ikke opsiges særskilt. Hvis en konto eller et 
kort, der er omfattet af aftalen om Young Money, op-
siges eller ændres til en anden kontoform, betragter 
vi det som en opsigelse af aftalen om Young Money, 
som automatisk vil ophøre.

Aftalen om Young Money ophører automatisk, når 
barnet fylder 18 år, og kontiene skal ændres til en 
anden kontoform med andre vilkår. Vi kontakter jer i 
god tid inden barnet fylder 18 år. Her fortæller vi 
også, hvilken kontoform kontoen automatisk ændres 
til, hvis ikke andet bliver aftalt med os. 

Spar Nord Bank kan opsige aftalen om Young Money 
med 3 måneders varsel. Ved misligholdelse af aftalen 

om Young Money, eller hvis Forælder ikke er enig i 
administration af Young Money, kan vi ophæve afta-
len uden varsel.

Spar Nord Bank kan opsige kort og konto omfattet af 
aftalen i henhold til bankens Almindelige forretnings-
betingelser og Brugerregler for Mastercard Debit.

Betingelserne findes på https://www.sparnord.dk/
om-spar-nord/priser,-vilkaar-og-regler.aspx

9. BEHANDLING AF
KUNDEOPLYSNINGER
Hvordan vi behandler personlige oplysninger er be-
skrevet i  Brugerregler for MasterCard Debit, Generel-
le regler for selvbetjening  og Almindelige forretnings-
betingelser for privatkunder.

Betingelserne findes på https://www.sparnord.dk/
om-spar-nord/priser,-vilkaar-og-regler.aspx

UDDRAG AF VÆRGEMÅLSLOVEN
§1 stk. 1. Børn og unge under 18 år, der ikke har indgå-
et ægteskab, er mindreårige og dermed umyndige.
Unge kunder under 18 år, der har indgået ægte-
skab, er dog mindreårige og dermed umyndige, hvis
statsamtet ved tilladelsen til ægteskabet har fastsat
vilkår herom.

Stk 2. Mindreårige kan ikke selv forpligte sig ved rets-
handler eller råde over deres formue, medmindre 
andet er bestemt.

Stk. 3. For så vidt ikke andet er særligt bestemt, 
handler værgerne på den mindreåriges vegne i øko-
nomiske anliggender.

§42, stk. Umyndige råder selv over
1. hvad de har erhvervet ved eget arbejde, efter at

de er fyldt 15 år, eller efter de er frataget den rets-
lige handleevne

2. hvad de har fået til fri rådighed som gave eller som
friarv ved testamente, og

3. hvad værgen har overladt dem efter § 25 stk. 3.

Stk. 2. Rådigheden omfatter også indtægter af det 
erhvervede, og hvad der træder i stedet herfor. Den 
medfører ikke adgang til at påtage sig gældsforplig-
telser.
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