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Priser mv. for Visa/dankort med 
virksomhedshæftelse 
Priserne gælder fra 01. juni 2017 

Årlig pris for kortet 

Beløbet betales forud 
150 kr. 

Hastebestilling 150 kr. 

Erstatningskort 100 kr. 

Forsendelse af kort 

Almindelig post 

Danmark, Vesteuropa, Nordamerika* 
Anbefalet post 
Østeuropa* 
Kurerforsendelse 
Øvrige lande* 

0 kr. 

250 kr. 

500 kr. 

Ændring af  forbrugsgrænse 100 kr. 

Når kortet bruges til køb i forretninger 
Ved køb på internettet, postordrer mv. kan forretningen kræve et gebyr. Gebyret oplyses af forretningen. 

Når kortet bruges i Danmark 

Til køb i forretninger 

I forretninger, der er tilsluttet dankort-systemet. 

Til hævning af kontanter 

I bankens pengeautomater kan du hæve op til 15.000 kr. på hverdage kl. 9-18 og op til 5.000 kr. på alle andre tidspunkter, også søn- 
og helligdage, hvis der er dækning på kontoen. 

I andre pengeinstitutters pengeautomater, ved kassen i andre pengeinstitutter og på posthuse kan du hæve op til 2.000 kr. pr. døgn. 

Det udbetalende pengeinstitut/posthus kan også kræve et gebyr ved udbetaling. Gebyret oplyses af det udbetalende 
pengeinstitut/posthus. 

0 kr. 

0 kr. 

8 kr. 

Når kortet bruges i udlandet 
Der kan udbetales kontanter i udenlandsk valuta og foretages betalinger op til et beløb svarende til modværdien af 20.000 kr. pr. 
løbende 30 dage. 

Til køb i forretninger 
I forretninger, der er tilsluttet Visa-systemet. 

Ved køb i udlandet kan forretningen kræve et gebyr.  
Gebyret oplyses af forretningen og følger de regler, der gælder i det pågældende land. 

Til hævning af kontanter 
I Nordeas pengeautomater i Finland, Norge, Polen og Sverige. 

I øvrige pengeautomater/banker: 1 pct. af det hævede beløb, min. pr. hævning. 

Det udbetalende pengeinstitut kan også kræve et gebyr ved udbetaling. Gebyret oplyses af det udbetalende pengeinstitut. 

Der kan udbetales kontanter i udenlandsk valuta op til et beløb svarende til modværdien af 2.000 kr. pr. døgn. 

0 kr. 

0 kr. 

8 kr. 

Kopi af nota, pr. stk. 
Betales kun, hvis notaen stemmer med det bogførte beløb. 

75 kr. 

* Se landene på nordea.dk/kortforsendelse
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Omregningskurs ved brug i udlandet 
Bruges kortet i udlandet, omregnes fra udenlandsk valuta til 
danske kroner (DKK) til den referencekurs, der fremgår af 
pbs.dk/valutakurser for den enkelte valuta, med et tillæg, se 
nedenfor. 

1. Europæiske valutaer offentliggjort på pbs.dk/valutakurser:
Valutakurs på bankdagen før transaktionen behandles i Nets plus
1,5 pct.

2. Andre valutaer offentliggjort på pbs.dk/valutakurser:
Valutakurs på bankdagen før transaktionen behandles i
Nets plus 2 pct. Undtagelser kan forekomme.

3. Øvrige valutaer omregnes fra den lokale valuta til US dollar
(USD).
Herefter omregnes til danske kroner (DKK) som ovenfor under
pkt. 2. Undtagelser kan forekomme.


