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I. Vilkår for Xpender by Danske Bank App 
 

1. Generelt 

1.1. Xpender by Danske Bank App (”Appen”) stilles til rådighed af Danske Bank A/S, 
Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, tlf. 70 123 456, e-mail: 
danskebank@danskebank.dk, CVR-nr. 61 12 62 28. Appen er udviklet af bankens 
samarbejdspartner Zenegy ApS, Slotsmarken 16, 2970 Hørsholm, tlf. 7022 2216, 
e-mail: info@zenegy.com, CVR-nr. 37 23 39 94. 

 
1.2. Indehavere af et Mastercard Corporate Card med firmahæftelse, der er udstedt af 

Danske Bank (”Kortet”), kan benytte Appen. De relevante kortbestemmelser er 
fortsat gældende. 

 
2. Funktioner i Appen 

2.1. Appen findes i to versioner: 
 En gratis basisversion til indehavere af et Kort (Xpender Basic) 
 En udvidet version, for hvilken der betales gebyr, til virksomheder, der har 

indgået en aftale om Xpender (Xpender). 
 

2.2.  Med Xpender Basic kan kortindehavere 
- se kortoplysninger 
- se korttransaktioner i realtid 
- modtage notifikationer straks efter hver betaling. 
 

2.3. Ud over det ovenfor nævnte er nedenstående funktioner tilgængelige i Xpender: 
 

a. En kortindehaver kan 
- uploade kvitteringer for firmaudgifter 
- indhente godkendelse af firmaudgifter 
- anmode om refusion af personlige udlæg og kilometergodtgørelse. 

 
b. Virksomhedens administrator(er) kan 

- se kortoplysninger og transaktioner for Kort, der er oprettet i Appen 
- godkende firmaudgifter og anmodninger om refusion af personlige udlæg og 

kilometergodtgørelse 
- eksportere udgiftsrapporter – enten i form af en fil eller via integration i et 

ERP-system. 
 

Listen over tilgængelige funktioner i Xpender er ikke udtømmende og kan blive 
ændret, efterhånden som Danske Bank forbedrer eller ændrer Appen. 

 
3. Onboarding 

3.1. Kortindehaveren bliver bedt om at oprette en firecifret kode for at få adgang til 
Appen. Afhængigt af hvilken enhed kortindehaveren bruger, kan denne vælge at 
benytte Face ID eller Touch ID. 

 
3.2. Kortindehaveren skal følge instrukserne i Appen for at tilknytte sit Kort. 

Kortindehaveren er ansvarlig for at angive korrekte oplysninger, når vedkommende 
tilknytter sit Kort. Det er muligt at tilknytte mere end ét Kort i Appen.  



 

 

 
3.3. Når kortindehaveren har tilknyttet sit kort i Appen, skal kortindehaveren altid gøre, 

hvad denne kan, for at beskytte og holde øje med enheden, hvorpå Appen er 
installeret. Desuden skal kortindehaveren sørge for, at de viste eller gemte 
oplysninger i Appen samt kortindehaverens personlige brugernavn og adgangskode 
hemmeligholdes og ikke kommer til andres kendskab. 

 
3.4. Hvis kortindehaverens Kort udskiftes, skal kortindehaveren tilknytte det nye kort i 

Appen for at kunne benytte Appens funktionaliteter 
 

4. Gebyrer 

4.1. Det er gratis for kortindehaveren at benytte Xpender Basic. 
 
4.2. Virksomheden skal betale et gebyr for Xpender. 

 
5. Ændringer til disse vilkår 

5.1. Danske Bank kan ændre disse vilkår uden varsel, hvis ændringerne er til 
kortindehaverens/virksomhedens fordel. Hvis ændringerne ikke er til 
kortindehaverens/virksomhedens fordel, kan Danske Bank ændre vilkårene med én 
måneds varsel. Hvis kortindehaveren/virksomheden ikke kan acceptere 
ændringerne, skal kortindehaveren/virksomheden ophøre med at benytte Appen. 
Hvis kortindehaveren/virksomheden fortsætter med at benytte Appen, antager 
Danske Bank, at kortindehaveren/virksomheden har accepteret ændringerne. I 
nogle tilfælde kan Danske Bank kræve, at kortindehaveren/virksomheden læser og 
accepterer de nye vilkår for fortsat at kunne benytte Appen. 

 

6. Opsigelse af adgang til Appen 

6.1. Danske Bank kan opsige kortindehaverens/virksomhedens adgang til Appen med 
mindst én måneds varsel. Hvis kortindehaveren/virksomheden imidlertid i væsentlig 
grad ikke overholder disse vilkår, kan Danske Bank opsige adgangen uden 
forudgående varsel. 

 
6.2. Danske Bank har ret til at ophøre med at udbyde Appen af bl.a. sikkerhedsmæssige 

årsager eller af hensyn til overholdelse af lovgivningen. I så fald ophører adgangen til 
Appen automatisk. 

 
6.3. Adgangen til Xpender ophører, hvis Xpenderaftalen opsiges. Det vil dog fortsat være 

muligt at benytte Xpender Basic. 
 
6.4. Kortindehaveren kan til enhver tid uden varsel ophøre med at benytte Appen ved at 

fjerne sit Kort fra Appen og slette Appen fra sin enhed. Danske Bank fortsætter dog 
med at behandle kortindehaverens oplysninger (se II – Information om behandling af 
personoplysninger i Appen), således at Xpender fortsat er tilgængelig, selvom Appen 
ikke længere benyttes. 

 
7. Ansvar 

7.1. Appen må udelukkende benyttes til erhvervsmæssige formål og behandling af 
oplysninger og dokumenter vedrørende firmaudgifter. 
Kortindehaveren/Virksomheden er ansvarlig for alle oplysninger, der uploades til, 
benyttes i og/eller eksporteres fra Appen, og for oplysningernes videre behandling, 
herunder evt. rapporterings og indberetningsforpligtelser, som 
kortindehaveren/virksomheden skal opfylde. 

 
7.2. Danske Bank er ikke ansvarlig for forsinkelser, afbrydelser eller andre hændelser, 

der gør, at Appen ikke kan benyttes. Danske Bank vil i videst muligt omfang afhjælpe 
eventuelle fejl hurtigst muligt. Danske Banks ansvar er beskrevet i bankens  
Almindelige forretningsbetingelser.



 

 

II. Information om behandling af personoplysninger i Appen 

 
1. Behandling af personoplysninger 

 

1.1. Når kortindehaveren tilføjer et Kort i Appen, beder Danske Bank kortindehaveren om 
at indtaste sine oplysninger, f.eks. navn, kortnummer, udløbsdato og 
kortindehaverens e-mailadresse hos virksomheden. Danske Bank behandler 
oplysningerne for at bekræfte Kortets gyldighed, kortindehaverens identitet og 
kortstatus samt for at oprette unikke brugeroplysninger. 

 
1.2. Første gang kortindehaveren benytter Appen, henter Danske Bank 

korttransaktionsdataene fra kortkontoen for de seneste 30 dage og viser dem i 
Appen. Dataene for efterfølgende korttransaktioner vises automatisk i Appen kort 
efter, at en betaling har fundet sted. Korttransaktionsdataene omfatter 
transaktionsdato, beløb og betalingsmodtager. 

 
1.3. For at stille de funktioner, der er tilgængelige i Xpender (omfatter i det følgende både 

Xpender Basic og Xpender), til rådighed, behandler Danske Bank også data fra de 
kvitteringer og anmodninger om refusion af firmaudgifter, som kortindehaveren 
uploader til Appen, som f.eks. udgiftsbeløb, udgiftskategori (f.eks. transport) og 
yderligere oplysninger om kvitteringerne (f.eks. kortindehaverens bemærkninger). 
Appen er kun beregnet til behandling af data vedrørende firmaudgifter, og 
kortindehaveren må ikke uploade kvitteringer eller andre dokumenter eller data 
vedrørende sine private udgifter til Appen. Hvis dette ikke desto mindre sker, er 
Danske Bank ikke ansvarlig for lovligheden af og sikkerheden ved behandlingen af 
sådanne data. 

 
1.4. Danske Bank gemmer dataene i Appen (i) så længe Appen benyttes, og (ii) i en 

periode på 30 dage efter, at kortindehaveren/virksomheden er ophørt med at 
benytte Appen, eller Danske Bank har opsagt Xpenderaftalen. Danske Bank gemmer 
dataene med henblik på at identificere og løse eventuelle funktionsfejl eller andre fejl 
i Appen. Alle data i Appen slettes permanent efter udløbet af perioden på de 30 dage.  

 
1.5. Danske Bank fortsætter med at behandle kortindehaverens oplysninger som f.eks. 

navn, kortnummer og udløbsdato og Kortets transaktionsdata, således at Xpender 
fortsat er tilgængelig, selvom kortindehaveren/virksomheden ikke længere benytter 
Appen. 

 
1.6. Når Appen og Xpender stilles til rådighed, behandler Danske Bank kortindehaverens 

oplysninger på grundlag af opfyldelsen af Xpender-aftalen, som Danske Bank har 
indgået med virksomheden, og kortindehaverens eller virksomhedens legitime 
interesse i at benytte Xpender. 

 
1.7. For at stille Appen og Xpender til rådighed for virksomheden deler Danske Bank også 

kortindehaverens oplysninger som f.eks. de første 6-7 cifre af kortindehaverens 
kortnummer, transaktionsdata, kvitteringsdata og data fra anmodninger om refusion 
med Danske Banks databehandler Zenegy. Zenegy benytter sig af virksomheder i 
tredjelande som underdatabehandlere til IT-support og datahosting. Hostingydelsen 
leveres af Microsoft, og en liste over Microsofts underdatabehandlere findes på 
https://aka.ms/Online_Serv_Subcontractor_List. Overførsler til et land, der ikke 
anses for at være et sikkert tredjeland, er baseret på EU’s 
standardkontraktbestemmelser, som virksomheden kan få en kopi af ved at kontakte 
Danske Bank. 

 
1.8. Leverandøren af kortindehaverens enhed er ansvarlig for behandlingen af 

kortindehaverens oplysninger, når kortindehaveren benytter Face ID eller Touch ID 
til at logge på Appen. Danske Bank er ikke ansvarlig for enhedsleverandørens ydelse 
af servicen, dens funktion eller sikkerhed. 



 

 

 
1.9. Yderligere information om Danske Banks behandling af personoplysninger og 

kortindehaverens rettigheder som registreret fremgår af Danske Bank A/S’ 
privatlivspolitik for privatkunder og privatpersoner (Danmark), som er tilgængelig på 
www.danskebank.dk/vilkaar, samt Danske Bank A/S’ privatlivspolitik for 
erhvervskunder (Danmark), som er tilgængelig på www.danskebank.dk/erhverv/find-
hjem/vilkaar. 

 


