Prisliste for dankort og Visa/Dankort (Private Banking)
Prisliste gældende pr. 1. januar 2017

Priser ved brug af dankort og Visa/Dankort
Her kan du se, hvad det koster at bruge dankort
og Visa/Dankort.
Årligt kortgebyr
Dankort
0 kr.
Visa/Dankort
0 kr.
Kortgebyret betales forud og hæves på kontoen.
Gebyret refunderes forholdsmæssigt ved evt.
opsigelse fra banken.
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Gebyr ved udbetaling i bankens egne pengeautomater
Hele døgnet
0 kr.
Gebyr ved udbetaling af kontant rejsevaluta i bankens egne pengeautomater
Omregningskurs ved udbetaling af kontant
rejsevaluta er bankens salg kontant(sedler).

0 kr.

Kopi af nota, pr. nota
250 kr.
Gebyret betales kun, hvis notaen er i
overensstemmelse med det beløb, der er trukket på
kontoen.
Begrænsninger ved brug af kort i danske
pengeautomater - maksimal udbetaling pr. dag
Bankens egne pengeautomater
Bankdage kl. 09.00 – 18. 00
Øvrige tidsrum

15.000 kr.
6.000 kr.

Andre pengeinstitutters pengeautomater.
Dankort eller Visa/Dankort
2.000 kr.

0 kr.

Gebyr ved udbetaling i pengeautomater, der
ikke ligger ved en afdeling, f.eks. butikscentre
Dankort og Visa/Dankort, pr. udbetaling
0 kr.
Det pågældende pengeinstitut kan også opkræve
et gebyr ved kassen.

2017.01.01

Kurerforsendelse til udlandet

Begrænsninger ved brug af Visa/Dankort i
udlandet
Du kan højst hæve et beløb, der svarer til 2.000 kr.
om dagen i pengeautomater i udlandet og bruge
kortet for op til 25.000 kr. pr. løbende 30 dage.
Begrænsninger ved brug af Visa/Dankort i
forbindelse med spil og lotteri
Du kan højst hæve 5.000 kr. i døgnet, når du
benytter dankortet hos forretninger, der
overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder
kasinoer, forhandlere af lotterisedler,
væddeløbsbaner og lignende.
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Gebyr ved brug af Visa/Dankort i udlandet og
pengeautomater i Danmark, som ikke er med i
dankort samarbejdet. Dankort logo vises ikke på
automaten.
Kontanthævning
1 pct., minimum 30 kr.
- i Danske Bank koncernens
pengeautomater i Norge, Finland, Irland,
Nordirland, Estland, Letland og Litauen
0 kr.
Brug i forretninger mm
0 kr.
Visse udenlandske betalingsmodtagere kan dog
opkræve et gebyr for brug af kortet.
Omregningskurs ved brug af Visa/Dankort i
udlandet
1. Europæiske valutaer
(offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser).
Her anvendes valutakurs på bankdagen før
transaktionen cleares i NETS tillagt 1,5 pct.
2. Andre valutaer
(offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser).
Her anvendes valutakurs på bankdagen før
transaktionen cleares i NETS tillagt 2,0 pct.
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