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Du missar väl inte?
Digitala Betallösningar
Vill du betala med din mobil eller med din smartklocka?
Läs mer om våra digitala betallösningar på
danskebank.se/digitalatjanster
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 Platinum
Ditt nya Danske Bank kort ger dig flera alternativa betalsätt
och funktioner som du anpassar efter dina behov.
• Upp till 45 dagar räntefritt*
• Dela upp din kreditkortsfaktura (du betalar minst 10%)*
• 	Använd krediten även till överföringar och fakturabetalningar**

* 	När du handlar med kortet är krediten räntefri fram till fakturans
förfallodag. Väljer du att delbetala fakturan utgår ränta på det belopp som återstår. Effektiv årsränta f n 11,42 % vid nyttjad kredit
på 100 000 kr som återbetalas på 12 månader.
**	Överföring eller fakturabetalning från kortkonto innebär ränta från
och med transaktionsdagen.

Värdefulla kortfördelar
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.
Reseförsäkring
När du betalar minst hälften av din resa med ditt kreditkort
ingår det en rese- och allriskförsäkring.
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
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

Med ditt Mastercard får du även tillgång till flera värdefulla
tjänster.
Web Clean Up
Med Web Clean Up kan du få hjälp att ta bort oönskat innehåll som publicerats utan ditt samtycke på internet.
ID-Skydd
Tjänsten ID-skydd ger råd kring hur du minskar risken för att
bli utsatt för id-kapning och personlig hjälp begränsa konsekvenserna om du blivit utsatt.
Concierge service
Concierge Service är en tjänst som hjälper dig med allt
från planering av resor och bordsbokning inför restaurangbesök till beställning av blomsterbud och konsertbiljetter.
Dessutom har du tillgång till tjänsterna Nyckel- och Bagageservice, Nödkontanter och Nödbiljetter.
För frågor om tjänsterna ovan och personlig service ring
0771-720072.
Läs mer om alla tjänster på danskebank.se/mastercard

Priority Pass
Du får medlemskap i Priority Pass som ger dig tillgång till fler
än 1000 flygplatslounger världen över – oavsett flygbolag
och biljettkategori. I loungerna slappnar du av i en lugn och
bekväm miljö och får en paus från stressen och folkmassorna i avgångshallen. Har du inte redan ett Priority Pass kort,
skickas det till dig separat.

Så här betalar du kontaktlöst
STEG 1

STEG 2

STEG 3

Blippa din betalning. Köp under
400kr kräver ingen PIN-kod. Se
efter symbolen 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.
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