Prisliste Mastercard Business Guld
Gældende pr. 1. oktober 2021 Kortet er udstedt med forsikring
Årligt kortgebyr
Firma

950 kr.

Hævebegrænsninger ved kontanthævning
Kontanthævninger i automat pr. dag

6.000 kr.

Kontanthævninger i automat pr. løbende måned

30.000 kr.

Varekøb/forbrug i forretning pr. løbende 30 dage

50.000 kr.

I udlandet kan der være fastsat lokale begrænsninger på kontantudbetalinger pr. ekspedition.
Kortets anvendelsesmuligheder gælder 24 timer i døgnet undtagen 2 timer natten mellem lørdag og søndag, hvor følgende begrænsede
hævemuligheder gælder:
Begrænsede hævemuligheder
Lørdag til søndag

Kl. 4-6 (dansk tid)

Varekøb/forbrug i forretning pr. dag

6.000 kr.

Varekøb/forbrug i forretning pr. løbende 7 dage

20.000 kr.

Kontanthævninger i automat pr. dag

3.000 kr.

Kontanthævninger i automat pr. løbende 7 dage

6.000 kr.

Øvrige priser
Oprettelsesgebyr

0 kr.

Hastebestilling af kort

200 kr.

Kurérforsendelse

500 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

100 kr.

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

400 kr.

Midlertidig ændring af beløbsgrænse

200 kr.

Betalingsmodtagere kan opkræve et gebyr for brug af kortet.
Gebyr pr. kontanthævning
Hævning af danske kroner i KONTANTEN pengeautomater

2%, min. 50 kr.

Hævning af valuta i KONTANTEN pengeautomater - pr. hævning
Hævning af danske kroner eller valuta i andre danske bankers pengeautomater
Vekselgebyr til andre danske banker ved hævning af valuta i disses pengeautomater
Hævning af valuta i udenlandske bankers pengeautomater

40 kr.
2%, min. 50 kr.
Gebyr fremgår af skærmen
2%, min. 50 kr.

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 1,67%
Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares hos Nets tillagt 2,90%.
Undtagelser kan forekomme.
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Vi gør opmærksom på, at Vestjysk Bank modtager provision ved kortets anvendelse i forretninger mv.
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 27 50.
Læg evt. nummeret ind på din mobiltelefon, så du altid har det ved hånden.
Geografisk sikkerhed:
Med Geografisk Sikkerhed bestemmer du selv, hvor dit kort må bruges. Du kan f.eks. vælge, at kortet ikke må bruges i Sydamerika eller Afrika
eller ved køb af spil på internettet. Geografisk Sikkerhed giver dig altså mulighed for at sikre dit kort mod misbrug i udlandet. Geografisk Sikkerhed anvendes via Netbank/Mobilbank.
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.

