Prisliste Visa/Dankort
Gældende fra 1. oktober 2021

Gebyr for brug af pengeautomater
Hævning KONTANTEN pengeautomater

0 kr.

Indbetaling KONTANTEN pengeautomater

0 kr.

Hævning andre danske pengeautomater og pengeautomater i andet EU-land

15 kr.

Hævning pengeautomater i øvrige lande

40 kr.

Hævning af valuta i KONTANTEN pengeautomater
Kunder med GEBYRFRIhverdag

40 kr.
0 kr.

Vekselgebyr til andre danske banker ved hævning af valuta i deres pengeautomater

Gebyr fremgår af skærmen

Øvrige gebyrer
Årligt kortgebyr
Kunder med gebyrfriHVERDAG

200 kr.
0 kr.

Genbestilling af PIN-kode til bestående kort via banken
Genbestilling af PIN-kode til bestående kort via netbank

50 kr.
25 kr.

Genbestilling af bortkommet eller beskadiget kort via banken
Genbestilling af bortkommet eller beskadiget kort via netbank

100 kr.
50 kr.

Indsigelse mod korttransaktioner. Hvis der gives medhold i sagen, betales intet gebyr. Gebyret er pr.
transaktion, der gøres indsigelse mod

400 kr.

Gebyr for individuelt kortdesign

0 kr.

Nulstilling af udenlandsk forbrugsgrænse

200 kr.

Returnering af dækningsløse posteringer

250 kr.

Hastebestilling af kort

200 kr.

Forsendelse af kort med kurér til lande udenfor Europa

500 kr.

Forbrugsgrænser i udlandet:
Kontanthævning pr. dag

2.000 kr.

Samlet forbrug pr. løbende 30 dage max. (Kontanthævning og betalinger)

25.000 kr.

I udlandet kan der være fastsat lokale begrænsninger på kontantudbetalinger pr. ekspedition.
Omregningskurs ved hævning af valuta i danske pengeautomater
Den aktuelle kurs vil fremgå af skærmen ved valg af valuta samt tillige på kvittering
Omregningskurs ved brug i udlandet
Europæiske valutaer offentliggjort på
www.nets.eu/valutakurser
Andre dagligt offentliggjorte valutaer
www.nets.eu/valutakurser

Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 1,5%
Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 2,0%.
Undtagelser kan forekomme.

Forbrugsgrænser i visse forretninger:
Ifølge Dankort-reglerne er der et forbrugsmax. pr. døgn i forretninger, der overvejende tilbyder spil og væddemål - herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende.
Maximumbeløbet er kr. 5.000 pr. døgn.
Forbrugsgrænse i danske pengeautomater:
Der kan max. hæves 2.000 kr. i automat pr. dag.
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I KONTANTEN pengeautomater kan dog hæves op til 10.000 kr. i tidsrummet kl. 9-18 på bankdage. Ud over dette tidsrum kan der max. hæves
6.000 kr. Dette under forudsætning af, at der er dækning på kontoen.
Maksimum på internettet:
Der kan maksimalt købes/betales for 100.000 kr. pr. dag på danske hjemmesider.
Spærring af kort:
Du kan spærre dit kort via Netbank/Mobilbank eller ved at ringe til os på telefonnummer 96 63 20 00.
Udenfor bankens åbningstid kontaktes Nets på telefonnummer 44 89 29 29.
Læg evt. nummeret ind på din mobiltelefon, så du altid har det ved hånden.
Yderligere information om muligheden for tilbageførsel af betalinger
Du vil i nogle konkrete situationer kunne få tilbageført en betaling foretaget med kortet. Du kan få information herom på
www.vestjyskbank.dk/tilbageførsel eller ved henvendelse til Vestjysk Bank.

