
Standard Guld Platinum

Årlig kortholderudgift                                                             350 kr                                                             995 kr 1.495 kr
Erstatningskort                                                             150 kr                                                             150 kr 150 kr
Ekspres bestilling                                                             200 kr                                                             200 kr 200 kr

Hævning i ATM - Max. *)
Pr. dag                                                          3.000 kr                                                          6.000 kr 10.000 kr
Pr. løbende 30 dage                                                       15.000 kr                                                       30.000 kr 50.000 kr

Hævegebyr ind- og udland  2%, min. 50 kr  2%, min. 50 kr 2%, min. 50 kr

Nogle betalingsmodtagere kan opkræve gebyr for brug af kortet. I Danmark skal der skiltes tydelige med det.

Forbrugsgrænser
Pr. dag                                                       30.000 kr                                                       50.000 kr  100.000 / 250.000 kr
Pr. løbende 30 dage                                                       30.000 kr                                                       50.000 kr  100.000 / 250.000 kr

Platinum kort: Priority Pass (loungekort) - gratis. 
Platinum kort: Priority Pass (loungekort) - Besøg i lounge pr. kortholder og pr. evt. gæst: 30 USD (ca. 195 kr)

Standard Guld Platinum

Årlig kortholderudgift                                                             500 kr                                                          1.195 kr 1.695 kr
Erstatningskort                                                             150 kr                                                             150 kr 150 kr
Ekspres bestilling                                                             200 kr                                                             200 kr 200 kr

Hævning i ATM - Max. *)
Pr. dag                                                          3.000 kr                                                          6.000 kr 10.000 kr
Pr. løbende 30 dage                                                       15.000 kr                                                       30.000 kr 50.000 kr

Hævegebyr ind- og udland  2%, min. 50 kr  2%, min. 50 kr 2%, min. 50 kr

Nogle betalingsmodtagere kan opkræve gebyr for brug af kortet. I Danmark skal der skiltes tydelige med det.

Forbrugsgrænser
Pr. dag                                                       30.000 kr                                                       50.000 kr 100.000 / 250.000 kr
Pr. løbende 30 dage                                                       30.000 kr                                                       50.000 kr 100.000 / 250.000 kr

Platinum kort: Priority Pass (loungekort) - gratis. 
Platinum kort: Priority Pass (loungekort) - Besøg i lounge pr. kortholder og pr. evt. gæst: 30 USD (ca. 195 kr)

Omregningskurs ved brug i udlandet MasterCard fastlægger kursen ud fra et dagligt gennemsnit af kurserne hos de 

10 største pengeinstitutter i primært Europa og USA. For europæiske valutaer 

beregnes et tillæg på 1,5%. For andre dagligt offentliggjorte valutaer beregnes 

et tillæg på 2,0%.

Prisliste - MasterCard Kredit - Privat

MasterCard fastlægger kursen ud fra et dagligt gennemsnit af kurserne hos de 

10 største pengeinstitutter i primært Europa og USA. For europæiske valutaer 

beregnes et tillæg på 1,5%. For andre dagligt offentliggjorte valutaer beregnes 

et tillæg på 2,0%.

Omregningskurs ved brug i udlandet

Prisliste - MasterCard Kredit - Erhverv
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