
HER ER DIT NYE 
VISA/DANKORT 

– HURTIGT, NEMT 
OG SIKKERT

Danske Bank

Holmens Kanal 2-12

DK-1092 København K

Telefon 70 20 70 20

www.danskebank.dk

• Af sikkerhedshensyn skal du indimellem taste 

din pinkode, selvom du betaler beløb mindre 

end 200 kr. med den kontaktløse funktion. 

• Skal du betale beløb større end 200 kr. med 

den kontaktløse funktion, taster du bare 

pinkoden, når du har holdt kortet hen til 

kortterminalen.

• Du hæfter ikke, hvis du mister dit kort, og det 

bliver misbrugt af en anden til køb med den 

kontaktløse funktion uden pinkode. Du skal 

heller ikke betale selvrisiko i den situation. 

• Se kortbestemmelser og priser på 

www.danskebank.dk/kort

Styr på sikkerheden
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NY KONTAKTLØS FUNKTION I DIT KORT

Dit nye Visa/Dankort er blevet opgraderet med 

det nyeste inden for kortteknologi. Chippen er 

suppleret med en indbygget sender, som gør, at du 

kan betale, uden at dit kort har fysisk kontakt  

til terminalen. 

Betalingerne går hurtigt, så det er oplagt at bruge 

den kontaktløse funktion til småbeløb i f.eks. 

kiosker eller supermarkeder. Med dit Visa/Dankort 

har du altid lige penge, så det er endnu nemmere 

end kontanter. 

VIDSTE DU,

• at du kan få én pinkode til alle dine kort i 

Danske Bank.

• at du kan få et overblik over alle dine 

kontaktløse betalinger. Kig i netbank, 

mobilbank og tabletbank  

efter det lille symbol 

• at du kan bruge dit Visa/Dankort, når du 

opretter dig som bruger i vores app til 

mobilbetalinger, MobilePay.

• Den kontaktløse funktion aktiveres, når du 

første gang sætter kortet i butikkens terminal 

og bruger din pinkode. 

Har du spørgsmål om dit Visa/Dankort,  

kan du altid ringe til os på 70 20 70 20.

SÅDAN VIRKER DIT NYE 
VISA/DANKORT

TRIN 1

Den kontaktløse funktion i kortet supplerer den 

velkendte chip og sikrer, at betalingen går hurtigt.

eller mindre

200 kr.

OK krediteller debet

TRIN 2

Dit kort behøver ikke at forlade din hånd - bare hold 

kortet helt hen til kortterminalen (ca. 0-3 cm. afstand).

eller mindre

200 kr.

OK krediteller debet

TRIN 3

Når der står ok på kortterminalen, er betalingen 

gennemført med den kontaktløse funktion.

eller mindre

200 kr.

OK krediteller debet

Sådan betaler du 

GODT AT VIDE OM  

KONTAKTLØSE BETALINGER 

1. Du kan betale alle beløb med den kontaktløse 

funktion. Ved beløb under 200 kr. skal du ikke 

engang taste din pinkode. 

 Hold øje med kortterminaler  

med dette symbol.

2. Ekspedienten taster beløbet ind, og når du har 

tjekket, at det er rigtigt, holder du bare dit kort 

helt hen til kortterminalen. Så er betalingen 

gennemført.

3. Når der står ok på kortterminalen, er betalingen 

gået igennem, og du kan få din kvittering. 

eller mindre

200 kr.

OK krediteller debet


