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Årligt kortabonnement 
MasterCard Standard � 200,00 kr. 
Familiekort  � 100,00 kr. 

 
Hævebegrænsninger 
Maks. kontanthævning / dag 3.000 kr. 
Maks. kontanthævning / måned 15.000 kr. 
Maks. samlet forbrug / måned 30.000 kr. 
Der kan være fastsat lokale begrænsninger på kontantudbetalinger foretaget i udlandet. 

 
 

Øvrige priser 
Oprettelse 0,00 kr. 
Ekspres-/Hastebestilling 250,00 kr. 
Erstatningskort/Genbestilling  � 100,00 kr. 
MasterCard afregning på papir (pr. afregning) 20,00 kr.  

Kopi af nota 
(hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede) 

 
125,00 kr. 

I udlandet kan betalingsmodtagere opkræve gebyr for brug af kortet.  
Kontanthævning (i % af det hævede beløb) 
Djurslands Banks egne pengeautomater 1 % min. 30,00 kr. 
Øvrige kontanthævninger  1 % min. 50,00 kr. 

  Manglende betaling 
Rykkerskrivelse 100,00 kr. 
Inkassomeddelelse 125,00 kr. + moms 
� Se de afvigende priser og særlige betingelser for VærdiPlus og UngPlus på www.djurslandsbank.dk 

Referencekurs ved brug i udlandet 
Europæiske valutaer offentliggjort på 
www.nets.eu/valutakurser 

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 
1,5 % 

Andre valutaer offentliggjort på 
www.nets.eu/valutakurser 

Referencekurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt  
2 % 

    
Rentesats 
Årlig rentesats ved hel eller delvis udnyttelse af kreditmaksimum 0,00 % 

Hvis hele saldoen på kortkontoen tilbagebetales hver måned, er kreditten rentefri 

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 
Kreditmaksimum 
Årligt kortabonnement 
 

30.000 
200 

Udnyttelse 100 % 50 % 25 % 
Samlet træk 30.000 15.000 7.500 
Sum af renten i kredittens løbetid 0 0 0 
Årligt kortabonnement incl. evt. øvrige 
omkostninger 

200 200 200 

Sum af lånebeløb og kreditomkostninger 30.200 15.200 7.700 
Beregnet årlige omkostninger i procent (ÅOP) 0,67% 1,33% 2,67% 
 
 
Da det normalt er aftalt, at kortkontoens kreditmaksimum er gældende indtil videre, er opgørelsen i henhold til lovens krav 
opgjort, som om kreditmaksimum er gældende for 1 år. Renten beregnes af gælden og tilskrives hver måned. 
 
Vi gør opmærksom på, at Djurslands Bank A/S modtager provision ved kortets anvendelse i forretninger mv. 

 


