KORTVILKÅR
Dankort
(ingen ny
udstedelse)

Maks. hævning i pengeautomater
pr. dag***
Maks. hævning i pengeautomater
tilknyttet SDC pr. dag***
Maks. hævning i Jutlander Banks
pengeautomater på bankdage kl.
09:00-18:00 pr. dag***
Maks. forbrug

Visa/Dankort

Mastercard
Standard

Mastercard
Guld

Maks. kontanthævning pr. 30 dage

Mastercard
Standard Debit

Mastercard
Guld Debit

Hævekort
(ingen ny
udstedelse)

2.000 kr.

2.000 kr.

3.000 kr.

6.000 kr.

10.000 kr.

5.000 kr.*

6.000 kr.*

2.000 kr.**

6.000 kr.*

6.000 kr.*

3.000 kr.

6.000 kr.

10.000 kr.

5.000 kr.*

6.000 kr.*

6.000 kr.**

10.000 kr.*

10.000 kr.*

3.000 kr.

6.000 kr.

10.000 kr.

5.000 kr.*

6.000 kr.*

6.000 kr.**

Ingen

25.000 kr.
pr. 30 dage

30.000 kr.
pr. 30 dage

50.000 kr.
pr. 30 dage

100.000 kr./
250.000 kr.
pr. 30 dage

30.000 kr. pr.
dag*

50.000 kr. pr.
dag*

-

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.*

5.000 kr.*

-

25.000 kr.

15.000 kr.

30.000 kr.

50.000 kr.

-

-

-

- ingen max på
Dankort-delen

Maks. forbrug til spil pr. dag

Mastercard
Platinum

5.000 kr.
-

ingen max i DK

Kursomregning i EU

-

1½ %

1½ %

1½ %

1½ %

1½ %

1½ %

-

Kursomregning udenfor EU

-

2%

2%

2%

2%

2%

2%

-

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Forsikringer tilknyttet
- se forsikringer på lpmastercard.dk

* Saldokontrol
** I alle pengeautomater, bortset fra Danske Bank, Jyske Bank og Nordea’s pengeautomater.
*** I pengeautomater med udenlandsk valuta, kan der hæves valuta svarende til maks. beløbet i danske kr., dog maks. 40 sedler pr. transaktion.
Se priser på de enkelte kort på jutlander.dk/regler. Du kan benytte dit kort i de forretninger, der skilter med kortet i både Danmark og udlandet.
Hvis dit kort forsvinder, bliver stjålet eller du har mistanke om, at din PIN-kode er blevet afluret, skal du straks kontakte Jutlander Bank eller Nets.
Ring +45 44 89 27 50 ved Mastercard og +45 44 89 29 29 ved øvrige kort. Du skal oplyse navn og adresse samt dit kortnummer, kontonummer eller cpr. nr.

