Gebyroversigt

MASTERCARD KREDIT
MasterCard Standard kr. 30.000 MasterCard Guld kr. 50.000 MasterCard Platin kr. 100.000 Automat- og Betalingsgebyrer i Danmark
Hævning i Folkesparekassens egne pengeautomater

2% af beløbet, min. kr. 50

Hævning i andre danske pengeinstitutter

2% af beløbet, min. kr. 50

Hævning af EURO i Folkesparekassens egne pengeautomater

2% af beløbet, min. kr. 50

Gebyr for hævning i udenlandske pengeautomater - valuta

2% af beløbet, min. kr. 50

Generelle kortgebyrer
Genbestilling af pinkode

100 kr. pr. bestilling

Bestilling af nyt kort

150 kr. pr. bestilling

Hastebestilling af nyt kort

300 kr. pr. bestilling

Fremskaffelse af kopi af nota/transaktion

125 kr. pr. nota

Spærring af kort på grund af stjålet/bortkommet eller kortholders misbrug

150 kr. pr. spærring

Uberettiget indsigelse på en korttransaktion

500 kr. pr. transaktion

Nulstilling af forbrugsgrænse

300 kr. pr. gang

Rykkergebyr

100 kr. pr. rykker

PriorityPass, kortholderbesøg i lounge udover 2 besøg – gælder kun for platinkort

200 kr. pr. besøg

PriorityPass, gæst – gælder kun for platinkort

200 kr. pr. besøg

Oprettelsesgebyr og løbende årligt kortgebyr
Løbende kortgebyr MasterCard Standard m/kredit på kr. 30.000
Løbende kortgebyr MasterCard Guld m/kredit på kr. 50.000
Løbende kortgebyr MasterCard Platin m/kredit på kr. 100.000
Familiekort til ægtefælle, samlever, børn

245 kr. årligt
895 kr. årligt
1.495 kr. årligt
150 kr. årligt

Beløbsbegrænsninger ved kontanthævninger i pengeautomater
Danske automater: Pr. dag henholdsvis kr. 3.000, kr. 6.000 og kr. 10.000 - pr. løbende 30 dage henholdsvis kr. 15.000, kr. 30.000 og kr. 50.000
Udenlandske automater: Beløb i valuta svarende til modværdien af ovennævnte beløb

Omregningskurser ved brug i udlandet
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,5% (se www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser)
Andre dagligt offentliggjorte valutaer: Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i Nets, tillagt 2% (se www.nets.eu/dk-da/Pages/Valutakurser)
Ikke offentliggjorte valutaer: Omregnes til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme
I udenlandske forretninger: Betalingsmodtager kan opkræve gebyr for brug af kortet
Øvrige forhold: Hvis du bruger kortet i udlandet, kan du blive tilbudt, at forretningen laver en valutaomregning, før betalingen bliver gennemført. Inden du godkender, skal
forretningen oplyse, hvilke gebyrer og hvilken kurs forretningen bruger ved omregningen. Du skal være opmærksom på, at den kurs, forretningen anvender, kan være
forskellig fra den kurs, Folkesparekassen anvender og at Folkesparekassen ikke har indflydelse på den omregningskurs, forretningen anvender. Ved køb i fysiske forretninger
eller internetforretninger kan forretningen opkræve gebyr for forbrug på kort. Gebyrer skal oplyses.

Gældende pr. 1. februar 2019

