Prisliste – MasterCard Kredit kort
Gældende pr. 23-03-2018
Årligt kortgebyr
Korttype
Standard
Guld
Platinum
Familiekort (uden forsikring)

Privatkort
250,00 kr.
850,00 kr.
1.600,00 kr.
150,00 kr.

Business kort
250,00 kr.
850,00 kr.
1.600,00 kr.
150,00 kr.

Hævebegrænsninger ved kontanthævning – der er dækningskontrol på kortet
Korttype
Kontant pr. dag
Kontant pr. løbende 30
dage
Privat Kredit Standard
3.000 kr.
15.000 kr.
Privat Kredit Guld
6.000 kr.
30.000 kr.
Privat Kredit Platinum
10.000 kr.
50.000 kr.
Business Kredit Standard
3.000 kr.
15.000 kr.
Business Kredit Guld
6.000 kr.
30.000 kr.
Business Kredit Platinum
10.000 kr.
50.000 kr.
I udlandet kan der være fastsat lokale begrænsninger på kontantudbetalinger.
Øvrig priser
Oprettelsesgebyr
Opsigelsesgebyr (inden 6 mdr.)
Indsigelsesgebyr (ved uberettiget
indsigelse)
Ekspresbestilling
Kurérforsendelse Europa
Kurérforsendelse uden for Europa
Nødkontanter (hvis kortet
bortkommer i udlandet)
Kopi af nota ( hvis nota er i
overensstemmelse med det
fakturerede)
Erstatningskort

Forretningskøb pr.
løbende 30 dage
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.

0 kr.
0 kr.
370,00 kr.
350,00 kr.
faktisk udgift
faktisk udgift
0 kr.
200,00 kr.
200,00 kr.

Gebyr pr. kontanthævning og brug af kort i butikker
Brug af kort i butikker
Se bankens prisbog (afhængig af kundeprofil)
Hævning i GrønlandsBANKENs
pengeautomater
Se bankens prisbog (afhængig af kundeprofil)
Hævning i udenlandsk
pengeautomat
2 % af beløb min. 50,00 kr.
I udlandet kan betalingsmodtagere opkræve et gebyr ved brug af kortet.
Omregningskurs ved brug i udlandet
Europæiske valutaer
offentliggjort på
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt
www.pbs.dk/valutakurser
1,50 %
Andre valutaer offentliggjort på
Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt
www.pbs.dk/valutakurser
2,00 %. Undtagelser kan forekomme.
Øvrige valutaer

Omregnes til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor.
Undtagelser kan forekomme.
MasterCard beregner sig et tillæg på 0,17 % på europæiske valutaer og 0,90% for valutaer udenfor Europa.

