
Betingelser
Betalingskort MasterCard Debit MasterCard Kredit

Dankort Visa/Dankort MC Ung 7-12 år MC Ung MC Standard MC Standard MC Guld MC Platinum

Beskrivelse af  
kortets fordele

Kortet er et dansk 
betalingskort og  

kan kun benyttes i 
danske forretninger, 

pengeautomater  
og på (danske)  
hjemmesider.

Kortet er en  
kombination  

af et dansk og  
internationalt  
betalingskort.  

Kortet kan bruges 
overalt i verden.*

Kortet er med  
saldokontrol. Du kan 

derfor højst bruge 
det beløb, du har til 
rådighed på kon-

toen. Kortet kan kun 
bruges  

i Danmark.

Kortet er med saldo-
kontrol. Du kan der-
for højst bruge det 
beløb, du har til rå-
dighed på kontoen.
Kortet kan bruges 
overalt i verden.*

Kortet er med saldo-
kontrol. Du kan der-
for højst bruge det 
beløb, du har til rå-
dighed på kontoen. 
Kortet kan bruges 
overalt i verden.*

Kortet giver  
rentefri kredit  

i op til 42 dage.   
Kortet kan bruges 
overalt i verden.*

Kortet giver  
rentefri kredit  

i op til 42 dage.   
Kortet kan bruges 
overalt i verden.*

Kortet giver rentefri 
kredit i op til 42 dage. 
Derudover kan der 
tilknyttes Lounge  
adgang - Priority 

Pass til kortet. 
Kortet kan bruges 
overalt i verden.*

Alder 18 år 18 år 7 – 12 år 13 – 18 år 18 år 18 år 18 år 18 år

Kontaktløs funktion Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Familiekort uden 
forsikring Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja

Kreditmaksimum - - - - -
30.000 DKK  

op til 42 dage.
50.000 DKK  

op til 42 dage.
100.000 DKK  

op til 42 dage.

Forbrugsmaksimum 100.000 DKK 
per dansk døgn 
ved nethandel. 

999.000 DKK ved 
fysisk køb i forretning.

25.000 DKK per  
løbende 30 dage. 
Kun gældende for 

Visa køb.

30.000 DKK per  
dag. Beløbet skal 
være disponibelt  

på kontoen.

30.000 DKK per  
dag. Beløbet skal 
være disponibelt  

på kontoen.

30.000 DKK per  
dag. Beløbet skal 
være disponibelt  

på kontoen.

30.000 DKK per  
løbende 30 dage.

50.000 DKK per  
løbende 30 dage.

100.000 DKK per  
løbende 30 dage.

Kontanthævning  
i en dansk penge-
automat

2.000 DKK per 
dansk døgn.

2.000 DKK per 
dansk døgn.

5.000 DKK per 
dansk døgn.

5.000 DKK per 
dansk døgn.

5.000 DKK per 
dansk døgn.

3.000 DKK per 
dansk døgn - max 
15.000 DKK per  

løbende 30 dage.

6.000 DKK per 
dansk døgn – max 

30.000 DKK per  
løbende 30 dage.

10.000 DKK per 
dansk døgn - max 
50.000 DKK per  

løbende 30 dage.

Kontanthævning  
i en udenlandsk  
pengeautomat

-

2.000 DKK 
per dansk døgn – 

max 25.000 DKK per 
løbende 30 dage.

Det er ikke muligt 
at åbne op for brug 
af kortet i udlandet 

eller ved handel 
på internettet.

5.000 DKK 
per dansk døgn.

5.000 DKK 
per dansk døgn.

3.000 DKK 
per dansk døgn - 

max 15.000 DKK per 
løbende 30 dage.

6.000 DKK 
per dansk døgn – 

max 30.000 DKK per 
løbende 30 dage.

10.000 DKK 
per dansk døgn - 

max 50.000 DKK per 
løbende 30 dage.

Rejseforsikring Nej Nej Nej Nej Nej Ja. Læs mere  
på www.merkur.dk 
under det aktuelle 
korts forsikrings

betingelser.

Ja. Læs mere  
på www.merkur.dk 
under det aktuelle 
korts forsikrings

betingelser.

Ja. Læs mere  
på www.merkur.dk 
under det aktuelle 
korts forsikrings

betingelser.

Årlig Pris Se vores prisliste på www.merkur.dk

*For at kortet kan benyttes er det en forudsætning, at der skiltes med kortlogo.                                                                                                                       


