
RING I FORVEJEN

Det kan være en god idé at 
fortælle din bank, hvis du 

planlægger at foretage større 
indkøb med dit kort i lande, du 

ikke rejser til normalt.
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Uanset om du 
holder ferie 

hjemme eller i 
udlandet, får 
du her nogle 

tips, som 
hjælper dig 

med at 
håndtere dine 
betalingskort 

på en sikker 
måde. 

TABTE OG STJÅLNE KORT

Tag nummeret til den spærre-ser-
vice, som er forbundet med dit 

kort, med på din ferie, så du hurtigt 
kan ringe og spærre dit kort. 
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VÆR FORBEREDT

Lav en liste over de kort, som du 
har med på ferien og de 

tilhørende kontonumre, hvis du 
bliver nødt til at kontakte din 
bank for at spærre dit kort.
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HUSK DIN PINKODE

Skriv aldrig din pinkode ned på et 
papir. Hvis du vil have koden i din 
telefon, så søg efter en såkaldt 

”pin-keeper” app, som du
kan downloade.
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HA’ FORSKELLIGE KORT
Der findes mange forskellige 
former for betalingskort. Når 
det gælder kreditkort, kan det 
være en god idé at kontakte 
din bank inden du rejser for 

at dobbelttjekke, at du har en 
kreditgrænse, som svarer til 

dine planlagte indkøb.
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HOLD ØJE MED DIT KORT
Husk at opbevare dit kort et 

sted, så du altid har det 
under opsigt. 
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GEM KVITTERINGERNE
Gem kvitteringerne fra dine 

kortkøb, så du kan holde øje med 
dine udlæg bagefter. Hvis du ser 

noget, som ikke stemmer, så 
kontakt din bank med det samme.

6FÅ SÅ MEGET SOM MULIGT 
UD AF DIT KORT

Læs op på de tjenester og 
forsikringer, som er koblet til dit 
kort. Der findes gode rejsefor-

sikringer og forskellige tjenester, 
som du kan få brug for. Undersøg 

hvad der gælder hos din bank.

OPLEV EN  PRICELESS-FERIE

Rejs til din yndlings by eller nyd 
ferien derhjemme. Tjek 

www.priceless.com og tag del i 
de mange specielle tilbud og 
oplevelser for kortkunder i de 

såkaldte Priceless byer rundt om 
i verden. Glem ikke at registrere 

dig gratis på 
www.priceless.com/stockholm 

inden du rejser. 
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Forskellige kort indeholder forskellige tjenester. Kontakt din bank
for at få at vide hvad som gælder for netop dit kort.

Følg os på 

Twitter

@MasterCardEU

Tjek vores
A World Beyond Cash Tumblrog få de seneste nyheder.

https://twitter.com/MasterCardEU
http://aworldbeyondcash.tumblr.com
http://www.priceless.com
www.priceless.com/stockholm

