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V I L K Å R  O G  B E T I N G E L S E R  F O R  B E T A L I N G S K O N T I  

–  F O R B R U G E R E  
 

Supplerer Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere. Gælder fra den 1. januar 2018 for både nye og eksisterende kunder 
 
 
 

 

Her på siden kan du læse de vilkår og 

betingelser, der gælder for betalingskonti, som 

er omfattet af Lov om betalinger. Vilkårene er 

et supplement til Almindelige forretnings-

betingelser – forbrugere.  

 

En betalingskonto er en konto, der er oprettet 

til at gennemføre transaktioner, f.eks. 

betalinger. F.eks. er en børneopsparing ikke en 

betalingskonto.  

 

Du kan modtage beløb på kontoen og overføre 

beløb fra kontoen. Overførsler til og fra kontoen 

kan ske til og fra personer og selskaber i 

Danmark og i de fleste andre lande.  

 

Når du skal overføre penge til en anden konto i 

Danmark, skal du bruge modtagerens 

registreringsnummer og kontonummer.  

 

Skal der sættes penge ind på kontoen, skal vi 

også bruge dit registreringsnummer og 

kontonummer.    

 

 

Gennemførelsestid 

Den maksimale gennemførelsestid for en 

betaling i Danmark i danske kroner er én 

bankdag. Hvis den gennemføres på baggrund af 

et papirdokument, kan der gå to bankdage.  

 

Der gælder særlige vilkår for udenlandske 

betalinger og betalinger i fremmed valuta. Du 

kan se vilkårene i ”Priser og vilkår for 

udenlandske overførsler til og fra Danmark 

samt overførsler i anden valuta end DKK i 

Danmark – forbrugere”. 

 

Tilbagekaldelse og afvisning af ordrer  

Du kan tilbagekalde ordrer om konto-

overførsler til og med sidste bankdag før den 

bankdag, hvor du ville have ordren gennemført. 

 

Vi kan afvise ordrer om udførelse af 

betalingstransaktioner, hvis der ikke er 

dækning på kontoen. 

  

Omregningskurs ved kontant fremmed valuta 

Køber du fremmed valuta eller indbetaler 

kontanter i fremmed valuta via vores 

afdelinger, bruger vi to forskellige principper 

for beregningen af valutakurser, afhængig af 

beløbets størrelse.  

 

Beløb med en modværdi på op til 10.000 kr. 

afregnes til Danske Banks noteringskurs. 

Denne kurs fastsættes hver dag (bankdage) ca. 

kl. 14.30 og ændres uden varsel. Du kan se 

kursen på skilte i vores afdelinger og på 

www.danskebank.dk. 

 

Beløb med en modværdi på mere end 10.000 

kr. afregnes til Danske Banks markedskurs. 

Det er den kurs, Danske Bank handler valuta til 

i løbet af dagen (bankdage). Denne kurs ændres 

løbende og uden varsel. Vil du have kursen 

oplyst, skal du blot kontakte os. 

 

Ændring af betingelserne 

Vi kan ændre disse betingelser på samme 

måde, som vi kan ændre de Almindelige 

Forretningsbetingelser – Forbrugere.  

 

Har du brug for et nyt eksemplar, så ring eller 

kom forbi vores afdelinger. 


