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

2
Du behöver inte ge
ifrån dig kortet. Håll det
bara mot kortterminalen
(inom 0-3 cm).
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Så här betalar du
kontaktlöst

3
När det står OK på
kortterminalen är
betalningen genomförd.
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Ditt nya
Mastercard®
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Så fungerar ditt nya
Mastercard Guld
Ditt nya Danske Bank kort ger dig flera alternativa betalsätt
och funktioner som du anpassar efter dina behov.
• Upp till 45 dagar räntefritt*
• Du kan dela upp din kreditkortsfaktura (minst 5%)*
• 	Du kan använda krediten 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 13,62% vid nyttjad kredit
på 50 000 kr som återbetalas på 12 månader.
** Överföring eller fakturabetalning från kortkonto innebär ränta från
och med transaktionsdagen.

Smarta funktioner i mobilbanken
När du har loggat in i mobilbanken kan du gå in under
fliken ”Kort” och enkelt
• Spärra ditt kort
• Justera dina köp och uttagsgränser
• Komma åt din PIN-kod
• 	Med funktionen Regionspärr kan du själv bestämma
var i världen kortet ska fungera, samt även öppna
upp kortet för internetköp.
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Du missar väl inte?

Värdefulla kortfördelar

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

Med ditt Mastercard får du även tillgång till flera värdefulla
tjänster.

Priceless Cities
På Priceless.com har du tillgång till erbjudanden i utvalda
storstäder runt om i världen.
Du missar väl inte Mastercard Erbjudanden?
På vår hemsida kan du ta del av alla de rabatter och erbjudanden som finns tillgängliga för dig som har Mastercard.
Missa inte förmånliga priser på hotell, biluthyrning och upplevelser via Mastercard samarbetspartners.
Läs mer om vilka erbjudanden som är specifika för just ditt
kort på danskebank.se/mastercard
Säkra onlineköp
För att handla på nätet måste du verifiera dig med BankID.
Alternativt använder du en SMS-kod samt ett personligt
lösenord som du har upprättat. Läs mer här:
danskebank.se/internethandel

Reseförsäkring
När du betalar minst hälften av din resa med ditt kreditkort
ingår det en rese- och allriskförsäkring.
Reklamation
När du har handlat med ditt kort på nätet kan du vid behov
få hjälp av Mastercard att reklamera köpet om varan skulle
vara defekt eller om den inte har kommit fram.
ID-skydd
Tjänsten ID-skydd ger råd kring hur du minskar risken för
att bli utsatt för id-kapning och personlig hjälp om du blivit
utsatt.
Web Clean Up
Med Web Clean Up kan du få hjälp att ta bort oönskat
innehåll som publicerats utan ditt samtycke på internet.
Läs mer på danskebank.se/mastercard
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