Bestil betalingskort

Generelt

Aftalen mellem Moderniseringsstyrelsen og Danske Bank betyder, at du kan vælge mellem to
typer af firmahæftende debetkort til institutionens medarbejdere.
Et debetkort er et betalingskort, der er knyttet til din institutions konto i SKB/OBS, og hvor
beløbet hæves straks eller inden for nogle få dage efter dit køb.
Al kortbestilling til SKB/OBS er fuldt integreret i District, hvor bruger i bestillings-funktionen menupunktet ’Bestil betalingskort’ - afgiver en online bestilling på det valgte betalingskort
Bestillingen gennemføres i to trin og du bliver bedt om at bekræfte bestillingen med en
elektronisk signatur.

Bestil
betalingskort

For at få adgang til at bestille betalingskort i District skal du have rettigheden ”Konti, kort,
kontanter og valuta”, som tildeles af din aftaleadministrator.
Under ‘Betalingskort’ kan du bestille firmahæftende Visa/Dankort og MasterCard Direct.

Fra drop-down-menuen vælger du det kortprodukt, du ønsker og klikker på Næste. Herefter
åbner et nyt billede med angivelse af den/de konti, der er oprettet til formålet. Konti til
Visa/Dankort ender på UDBVD og konti til MasterCard Direct ender på UDBMC.
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Du markerer den konto, som kortet skal knyttes til, og klikker på Næste.

Oplysninger om
kortholder
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I det nye skærmbillede skal du nu indtaste informationer om personen, der skal have kortet:
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Indtast kortholders CPR-nummer, fornavn(e), efternavn og evt. e-mail adresse.
Ved at trykke på dokumentlinket på denne side har du mulighed for at læse og udskrive
Samtykkeerklæring, Prisliste og Kortbestemmelser.
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Accept

Inden bestillingen kan gennemføres skal vi have bekræftelse på, at samtykke om videregivelse
af CPR-nummer er indhentet og, at kortbestemmelser for firmahæftende betalingskort til
SKB/OBS er læst og accepteret.

Svar på bestilling

Såfremt indtastningerne er foretaget korrekt, vil du herefter skulle bekræfte bestillingen med
elektronisk signatur.
Når bestillingen er sendt, sender vi en kvittering for modtagelse, og det er vigtigt at du straks
tjekker bestillingen, så vi ikke udsteder fejlbehæftede kort.

Sidehjælp
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Du kan få yderligere hjælp til at udfylde de enkelte felter på siden. Klik på spørgsmålstegnet i
øverste højre hjørne af skærmbilledet for at få sidehjælpen frem, og vælg det emne, du vil vide
mere om.
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