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V I L K Å R  F O R  K O N T A N T K O R T   
 

KontantKort udbydes af Danske Bank A/S, 
Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.  
 
Personer over 18 år, der har en transaktions-
konto i Danske Bank, kan få et KontantKort.  
 
Anvendelse 
Kortet kan bruges i Danmark til at betale for varer 
og tjenesteydelser i fysiske butikker, der tager 
imod Mastercard. Derudover kan kortet bruges til 
betaling i selvbetjente automater, der tager imod 
Mastercard.  
 
Kontaktløs betaling kan bruges ved alle betalinger, 
hvor det kontaktløse symbol er vist på kort-
terminalen: 
                           
 
 
 
Der er en beløbsgrænse for kontaktløs betaling 
uden kode. Danske Bank kan regulere beløbet 
uden varsel. Du kan altid finde den aktuelle 
beløbsgrænse på www.danskebank.dk (under 
afsnittet ”Prisbog”].  

Hvis transaktionen er større end den gældende 
beløbsgrænse, vil du blive bedt om at godkende 
betalingen ved at taste koden. 
 
Du vil også af og til blive bedt om at benytte 
chippen på kortet og taste koden, selvom 
transaktionen er inden for den gældende 
beløbsgrænse for kontaktløs betaling.  
 
Den enkelte butik kan have regler, der begrænser 
brugen. Danske Bank og Nets kan ikke gøres 
ansvarlig, hvis en betalingsmodtager nægter at 
acceptere kortet som betalingsmiddel. Andre 
banker kan tage et gebyr for brug af kortet, og når 
du eller ihændehaveren bruger kortet, accepterer 
du sådanne gebyrer.  
 
Kortet kan desuden bruges til at  
• hæve kontanter ved kassen i Danske Bank og i 

Danske Banks pengeautomater  
• hæve kontanter hos banker, der er tilsluttet 

Mastercard 
• hæve kontanter i forbindelse med køb af varer 

i udvalgte butikker. 
 

Kortet kan ikke anvendes til f.eks. at betale 
løbende abonnement eller til - ved leje af bil, hotel 
eller lignende - at tillade udlejer senere at trække 
yderligere beløb på kortet.  
 
Du betaler et gebyr for at få kortet, men brugen af 
kortet er ikke i øvrigt forbundet med gebyrer til 
Danske Bank, bortset fra udbetaling af kontanter 
ved kassen i en af vores afdelinger og hævning af 
valuta. Gebyrer trækker vi på kortet.  
 
Beløbsgrænser 
Der kan maksimalt stå 7.500 kr. på kortet og 
maksimalt overføres 20.000 kr. til et kort pr. 
kalenderår. Beløb på kortet forrentes ikke.  
Der kan maksimalt hæves/købes for 7.500 kr. pr. 
døgn, og der kan ikke hæves flere penge på kortet 
eller købes for mere, end der står på kortet. Derfor 
vil betalingsanmodninger blive afvist, hvis der ikke 
er dækning på kortet. 
  
Som udgangspunkt vil det beløb, der købes for 
og/eller hæves, blive trukket på kortet med det 
samme. Tidspunktet for, hvornår betalingen 
trækkes på kortet, afhænger dog af, hvornår vi 

 

http://www.danskebank.dk/
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modtager anmodningen. Beløbet vil dog altid 
straks blive reserveret på kortet.  
 
Et ihændehaverkort uden personlig kode  
Kortet er ikke personligt, og det kan overdrages til 
andre.  
 
Koden til kortet er ikke personlig og er den samme 
for alle KontantKort: 0000 (fire nuller).  
 
Ihændehaveren af kortet kan bruge det som 
betalingskort eller til at hæve kontanter og kan 
overføre kontanter til kortet via sin konto hos os. 
Kortet svarer altså til kontanter (”elektroniske 
penge”).  
 
Enhver brug af kortet forudsætter kortets fysiske 
tilstedeværelse (det er ikke tilstrækkeligt at kende 
kortnummer og udløbsdato). Mister du eller 
ihændehaveren kortet, er pengene tabt– på 
samme måde som med kontanter. Kortet kan ikke 
spærres, fordi det ikke er personligt.  
 
Enhver kan mod oplysning af kortnummer få oplyst 
kortets saldo og de seneste fem posteringer på 
kortet. Og enhver, der har foretaget indbetaling på 

kortet via sin konto i banken, vil kunne se kortets 
saldo og de seneste fem posteringer i Danske 
Letbank og/eller tilsvarende elektroniske 
systemer, såfremt vedkommende er den, som 
senest har overført penge, og overførslen er sket 
inden for de seneste to måneder.  
 
Fornyelse/udløb  
Kortet kan bruges indtil den udløbsdato, der står 
på kortet. Derefter er det ugyldigt. Dog kan beløb 
på kortet udbetales 1 år efter udløbstidspunktet i 
en af vores kasseafdelinger. Udløbne kort kan ikke 
fornys, men beløb på kortet kan udbetales og 
sætte ind på et nyt kort via en transaktionskonto i 
Danske Bank. 
 
Fortrydelse og klagemuligheder m.v.  
Du kan fortryde aftalen indtil 14 dage, efter du har 
modtaget kortet og oplysninger om kortvilkårene. 
Sker det f.eks. den 1. i måneden, gælder 
fortrydelsesretten til og med den 15. Udløber 
fristen på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, 
juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber 
fristen først den følgende hverdag.  
 

Fortryder du aftalen, skal du blot give besked på 
70 123 456 eller skrive til os inden fristens 
udløb. Du kan skrive til Danske Bank, Holmens 
kanal 2-12,1092 København K. Husk, at du skal 
levere kortet tilbage, hvis du fortryder.  
 
Banken er under tilsyn af Finanstilsynet og 
omfattet af Garantifonden for indskydere og 
investorer.  
 
Hvis du ønsker at klage, skal du først kontakte din 
afdeling. Løses klagen ikke tilfredsstillende, kan du 
skrive til banken på ovenstående adresse, att: 
Juridisk Afdeling. 
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