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Danske Bank, Statens Betalinger, Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup 
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MasterCard Direct - SKB/OBS 
Firmahæftende debetkort 
Årligt kortgebyr er 0 kr.  
 
Danske Bank tilbyder debetkort til kontohavere i 
SKB/OBS efter de vilkår, der er aftalt mellem 
Moderniserngsstyrelsen og Danske Bank. 
 
MasterCard Direct er et internationalt betalingskort 
(debetkort) med chip. Kortet kan bruges til betaling 
af firmarelaterede udgifter i Danmark, i udlandet og i 
internetbutikker, hvor MasterCard accepteres. Kor-
tet har dækningskontrol. 
 
Udstedelse 

MasterCard Direct udstedes til den enkelte 
medarbejder som et personligt kort og kan ikke 
overdrages til andre af institutionens medarbejdere. 
 
Kortet udstedes på baggrund af medarbejderens 
cpr.nr., og kort og pinkode fremsendes til 
medarbejderens private adresse i hver sin forsen-
delse. 
 
Kortet skal være forsynet med både kortholders 
navn (medarbejderen) og navnet på kontohaver 
(institutionen). 
 
 
 
Konto til MasterCard Direct  
Før der kan afgives bestilling på et MasterCard 
Direct, skal institutionen have oprettet en særskilt 
konto til formålet. 
 
Denne konto bestilles i lighed med øvrige konti via 
Business Online,, og  er fælles for alle institutionens 
MasterCard Direct debetkort. 
 

Ved udgangen af hver dag sker der en automatisk 
saldoudligning mellem træk på kortkontoen og 
bogføringskredsens finansieringskonto, således at 
saldoen på kortkontoen ved dagens udgang vil være 
nul. 
 
Trækningsret 
MasterCard Direct er underlagt gældende regler for 
kontantudbetalinger på disse kort samt de 
trækningsrettigheder, som er gældende på kort-
kontoen. 
 
Danske Bank hæver beløbet på kortkontoen straks 
efter, at banken har modtaget besked om en 
transaktion. For at sikre dispositionsadgang henover 
dagen, etableres kortkontoen med et 
kreditmaksimum. Dette maksimum er standard 
fastsat til 50.000 kr. pr. kortkonto, men vil kunne 
ændres efter kontohavers ønske. 
 
Hæftelsesforhold 
Læs om hæftelsesforhold i ”Kortbestemmelser for 
firmahæftende betalingskort til SKB/OBS”. 
 

Spærring og lukning 
Som kortholder har du pligt til straks at spærre dit 
kort, hvis du mister kortet, det bliver stjålet, eller du 
har mistanke om, at det bliver misbrugt.  
Hvis kortet er blevet stjålet, skal du også anmelde 
det til politiet. 
 
Såfremt institutionen inddrager kortet, skal det 
spærres i Business Online, klippes i stykker og 
returneres til Danske Bank.  

 
Kortservice (for kortholderen) 
Du kan ringe til Kortservice 24 timer i døgnet for at 
spærre kort på telefon +45 70 20 70 20. 
 
Mere information og oprettelse 
Du kan læse mere om betalingskort til SKB/OBS, og 
den ansøgningsprocedure du skal benytte, på 
SKB/OBS portalen. Samme sted finder du også 
prisliste og kortbestemmelser. 


