
MasterCard 

Ansøgning om privatkort 

Jeg ønsker at ansøge om: 

MasterCard Standard uden forsikring Forbrugsgrænse: 30.000 kr. 

MasterCard Standard med forsikring Forbrugsgrænse: 30.000 kr. 

MasterCard Guld Forbrugsgrænse:  50.000 kr. 

MasterCard Platinum Ønsket forbrugsgrænse:  100.000 kr. eller 250.000 kr. 

Priority Pass – Tillægsydelse til MasterCard Platinum 

Oplysninger om kontoindehaver 
Navn 

Adresse 

Postnr. By 

CPR-nr. 

Telefon arbejde Telefon privat Mobiltelefon 

Afregning 

Hver måned afregnes hele kreditten og der bliver ikke beregnet rente af træk på kreditten i banken. 

Den månedlige betaling hæves på konto 

Reg.nr.:  Konto nr.:  i Djurslands Bank. 

Se næste side … 



MasterCard 

Ansøgning om privatkort 

Erklæring 

Jeg har modtaget, læst og accepteret kortbestemmelser og prisliste, ligesom jeg bekræfter rigtigheden af 
oplysningerne i denne ansøgning. 

Jeg erkender at skylde Djurslands Bank det beløb, der måtte være trukket på kortkontoen med eventuelt 
tillæg af rente, overtræksrente samt gebyrer og omkostninger, jf. § 61 og 62 i Lov om betalingstjenester. 

Jeg accepterer, at: 

• Djurslands Bank vurderer min økonomi og eventuelt indhenter oplysninger hos eller videregiver 
oplysninger til kreditoplysningsbureauer og pengeinstitutter om både nuværende og evt. tidligere 
engagementer med pengeinstituttet.

• Djurslands Bank løbende vurderer min økonomi.
• Der kan knyttes de til enhver tid eksisterende tillægsydelser til kortet. Oplysninger om samarbejds-

partnere fås i Djurslands Bank’s afdelinger og på www.lpmastercard.dk.
• Djurslands Bank er berettiget til at udveksle oplysninger med en samarbejdspartner. Oplysningerne 

bruges til at etablere og administrere tillægsydelser, der er knyttet til kortet, og ved eventuel 
skadebehandling.

• Aftalegrundlaget for MasterCard består af denne ansøgningsblanket, kortbestemmelserne og prislisten. 

Jeg er opmærksom på, at Djurslands Bank modtager provision ved kortets anvendelse i forretninger mv. 

____________ ____________________________________________ 
 Dato  Kortansøgers underskrift 

Til bankens brug: 
Udfyldes af rådgiver. 

Ny Mastercard konto : Reg.nr.: Konto nr.: 
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