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Du missar väl inte?
Mobila betalningar
Vill du betala med din mobil eller med din smartklocka?
Läs mer om våra digitala betallösningar på
danskebank.se
Priceless Cities
På Priceless.com har du tillgång till erbjudanden i
utvalda storstäder runt om i världen.
Läs mer på danskebank.se/mastercard
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Ditt nya
Mastercard®
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Så fungerar ditt nya
Mastercard Bankkort

Snabba, enkla betalningar

Med ditt nya Danske Bank Bankkort gör du enkla och säkra
betalningar världen över.

Kontaktlösa betalningar
Säkrare än kontanter och enklare än vanliga kortbetalningar.

Smarta funktioner i mobilbanken
Har du tillgång till mobilbanken kan du om du behöver enkelt
spärra dina kort, justera dina köp- och uttagsgränser samt
komma åt din PIN-kod. Allt hittar du under menyn ”Kort”, välj
sedan det aktuella kortet. Med funktionen Regionspärr
bestämmer du var i världen ditt kort ska fungera och här
öppnar du även ditt kort för internetköp.

Med ditt nya kort kan du göra kontaktlösa betalningar i butiker och restauranger utan fysisk kontakt med terminalen.
När du ser symbolen nedan vid kassan eller kortterminalen
behöver du inte stoppa kortet/chipet in i terminalen när du
betalar.

Kortköp på nätet
När du använt ditt kort för att betala ett köp på nätet kan du
vid behov, få hjälp av Mastercard att reklamera köpet om
varan skulle vara defekt eller inte kommit fram. Läs mer om
kortreklamationer på danskebank.se/mastercard

Digitala betallösningar
Betala enkelt, snabbt och kontaktlöst med din smartphone
eller smartklocka. Läs mer våra digitala betallösningar, Apple
Pay, Samsung Pay, Google Pay med flera, på vår hemsida
danskebank.se/digitalatjanster

Så här betalar du kontaktlöst
STEG 1

STEG 2

STEG 3

Blippa din betalning. Köp under
400kr kräver ingen PIN-kod.
Se efter symbolen ovan vid
kassan eller kortterminalen.

Du behöver inte ge ifrån dig
kortet. Håll det bara mot
kortterminalen (inom 0-3 cm).

När det står OK på
kortterminalen är
betalningen genomförd.

17756SE_100x210 M65_MC_Contactless_BANKKORT_20.indd 4-6

02.09.2020 14.30

