
 

Vilkår for og brug af bankens Indbetalingskort 

 

 

1. Indbetalingskort udstedes til en person – kortholder – som kan indbetale på den 

tilknyttede konto. Kontohaver er forpligtet til at orientere kortholder om vilkårene 

i dette dokument. 

2. Indbetalingskort kan bruges til indbetaling af kontanter i de af Djurslands Banks 

pengeautomater, der kan modtage indbetalinger. 

3. Indbetalinger med Indbetalingskort vil altid indgå på den konto, som kortet er til-

knyttet.  

4. Indbetalingskort med tilhørende kode skal opbevares omhyggeligt, så uberettiget 

brug ikke finder sted. Koden må ikke opbevares sammen med kortet og må ikke 

skrives på kortet. 

5. Hvis den person, som kortet er udstedt til, ikke længere skal kunne indbetale på 

ovenstående konto, skal kortet straks spærres og destrueres. Det gælder for ek-

sempel ved fratrædelse. Hvis kortet bortkommer, skal det straks spærres. 

6. Prisen for udstedelse/genudstedelse af Indbetalingskort fremgår af bankens til en-

hver tid gældende prisliste. Prislisten findes på bankens hjemmeside og kan udle-

veres på forespørgsel. 

7. Spærring kan ske ved henvendelse til Nets på 44 89 29 29. 

8. Banken er berettiget til at spærre kortet, hvis vi får kendskab til, at den person, 

som kortet er udstedt til, ikke længere er berettiget til at indbetale på kontoen. 

9. Banken kan til enhver tid udskifte Indbetalingskortet. 

10. Indbetalingskortet kan ikke bruges, hvis banken og/eller bankens datacentral ind-

drages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil konto-

haver hurtigst muligt blive orienteret herom. 

11. Indbetalingskort kan ikke anvendes til at se saldo eller posteringer på kontoen. 

12. Der må kun indlægges sedler i DKK eller EUR i pengeautomater med indbetalings-

funktion. EUR omveksles efter bankens købskurs for kontant valuta. Den an-

vendte kurs fremgå af kvitteringen. 

13. Optællingen sker straks i pengeautomaten og bogføres derefter på den tilknyttede 

konto. Bliver transaktionen afbrudt, skal den afdeling, hvor pengeautomaten er 

placeret, kontaktes snarest muligt. 

14. Sedler, der er indlagt i pengeautomaten, bliver først registreret som modtaget af 

banken, når pengeautomaten har accepteret sedlerne. Kunden bærer risikoen for 

sedlerne, indtil de er blevet accepteret af eller tilbageholdt i pengeautomaten. 

15. I forbindelse med indbetalingen kan der udskrives en kvittering for modtagelse af 

det indbetalte beløb. Kvitteringen har et løbenummer, som fremgår af kontoens 

posteringstekst sammen med de sidste fire cifre i kortnummeret. Kontoens saldo 

vil ikke fremgå af kvitteringen. 

16. I tilfælde af uenighed om det optalte beløb, betragtes det af pengeautomatens re-

gistrerede beløb som det gældende. 

17. Såfremt en indbetaling ikke accepteres af pengeautomaten, og pengeautomaten 

ikke udbetaler beløbet igen, skal den afdeling, hvor pengeautomaten er placeret, 

kontaktes hurtigst muligt efter hændelsen og det indbetalte beløb oplyses. 

18. Kontohaver kan blive kontaktet af banken, med henblik på afklaring af atypiske 

indbetalinger i henhold til reglerne i hvidvaskloven.  

 

 


