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Parter 

Denne aftales Parter er SEB Kort Bank AB (herefter kaldet 
Eurocard) (udstederen) på den ene side og kontohaver på den 
anden. 

Information om SEB Kort Bank AB  
Virksomhedens reg.nr. 556574-6624  
SE-106 40 Stockholm 
Hjemmeside: www.eurocard.com 

 
Information om SEB Kort Bank, Danmark, filial af SEB Kort 
Bank AB 

CVR-nr. 25804759 
Bernstorffsgade 50,1577 København V, Danmark.  
Postboks 351, 0900 København C 
Hjemmeside: www.eurocard.com 

 
Information om SEB Kort Bank AB, Helsinki-filial 
Virksomhedens reg.nr. 1597729-5  
PO Box 1085, FI-00101 Helsinki;  
Hjemmeside: www.eurocard.com 

 
Information om SEB Kort Bank, Oslofilialen 
Virksomhedens reg.nr.: 982793386, 
Postboks 1373 Vika, 0114 Oslo, Norge.  
Hjemmeside: www.eurocard.com 

 
SEB Kort Bank AB har licens til at levere finansielle tjenesteydelser 
og er under tilsyn af det svenske finanstilsyn (Finansinspektionen), 
PO Box 7821, SE-103 97 Stockholm, www.fi.se (FI-institutnummer 
041503) i samarbejde med finanstilsynsmyndighederne i Danmark, 
Finland og Norge. Eurocard er en del af SEB-koncernen. 

 
1. Definitioner 

Kontosaldo 
Betyder summen af betalinger, overførsler, renter og gebyrer, der 
debiteres kontoen i henhold til aftalen. 
Kontohaver 
Betyder en virksomhed, til hvilken Eurocard har udstedt en Eurocard 
Purchasing Account. 
Administrator 
Den person i virksomheden, der specifikt er ansvarlig for at 
administrere en Eurocard Purchasing Account. 
Aftale 
Denne aftale består af kontohavers ansøgning om en Eurocard 
Purchasing Account, de generelle vilkår for Eurocard Purchasing 
Account med tilhørende prisliste samt Eurocards godkendelse af 
ansøgningen, samlet benævnt "aftalen". 
Indsigelse 
Betyder en meddelelse fra kontohaver om en ikke gennemført eller 
fejlagtigt gennemført transaktion. 
Kredit 
Betyder en indbetaling af et beløb på en konto. 
Debet 
Betyder en hævning af et beløb på en konto. 
E-admin 
Refererer til Eurocards onlinesystem til administration af kort og 
konti. 
Eurocard 
Eurocard refererer i denne aftale til henholdsvis SEB Kort Bank AB 
(i Sverige) og dennes filialer i Danmark, Finland og Norge, som er 
udbyder af Eurocard Purchasing Account. 
Eurocard Purchasing Account 
En konto oprettet af Eurocard, hvortil der er tilknyttet et kortnummer, 
som benyttes til at foretage transaktioner. Kontoen udstedes til en 
virksomhed til at foretage køb på internettet og andre fjernkøb. 
Information om Eurocard Purchasing Account 
Eurocard Purchasing Account-nummeret (eller et fiktivt kortnummer, 
der erstatter det originale kortnummer af sikkerhedsårsager), 
udløbsdato, CVC-kode og Mastercard Identity Check. 
Mastercard-Identity Check 
En sikkerhedskode, der udover kortinformationer bruges til at 
bekræfte køb, hvis forhandleren deltager i Mastercard-
Identitetskontrolprogrammet. 
Forhandler 
Betyder en fysisk og/eller juridisk person, som er tilknyttet 
Mastercards kortnetværk, og som leverer varer og/eller 
tjenesteydelser mod kortbetaling. 
 

Mobilenhed 
Mobiltelefon, Ipad, ur, armbånd eller lignende udstyr med adgang til 
internettet eller andre telefon- eller computernetværk. 
Betalingsordre 
Betyder kontohavers godkendelse af en transaktion. 
Personlig kode 
Henviser til den personlige kode, som brugeren anvender til at 
bevise sin tilladelse til at foretage transaktioner til/fra en konto, 
såsom en sms-kode, Mastercard Identity Check og adgangskode. 
Personlige sikkerhedsoplysninger 
Personlige funktioner leveret eller godkendt af Eurocard med 
henblik på identifikation af kortholderen, såsom personlig kode, 
Mobile BankID eller biometriske data såsom fingeraftryk eller 
ansigtsscanning. 
Referencevekselkurs 
Betyder den vekselkurs, som ligger til grund for beregningen af 
eventuel valutaveksling og gøres tilgængelig af Eurocard eller 
stammer fra en offentligt tilgængelig kilde. 
Transaktion 
Betyder en indbetaling, en hævning eller en overførsel af et beløb 
til/fra en konto. 
Uautoriseret transaktion 
Betyder en transaktion, der gennemføres uden kontohavers 
godkendelse. 
 

2. Indledende bestemmelser 
Kontohaver er ansvarlig for betalinger i henhold til denne aftale og 
er også ansvarlig for at sikre, at alle brugere af Eurocard Purchasing 
Account er bekendt med og overholder aftalen og de til enhver tid 
gældende brugermanualer og instruktioner fra Eurocard. En bruger 
kan være en administrator eller en anden person, der er blevet 
autoriseret af kontohaver til at bruge Eurocard Purchasing Account. 
 

3. Ansøgning om, udstedelse og gyldighed af Eurocard 
Purchasing Account 

Kontohaver skal udfylde et ansøgningsskema om en Eurocard 
Purchasing Account. Eurocard foretager derefter en kreditvurdering, 
før ansøgningen godkendes. Eurocard kan indhente 
kreditoplysninger i forbindelse med denne vurdering og i aftalens 
løbetid. Eurocard kan bede kontohaver om oplysninger, herunder 
regnskaber, i forbindelse med vurderingen. 
 
En aftale om Eurocard Purchasing Account indgås den dag, 
Eurocard godkender kontohavers ansøgning om en Eurocard 
Purchasing Account og informerer kontohaver herom. 
 
Udstedte kontonumre til Eurocard Purchasing Account bliver 
ugyldige ved udløbet af det år og den måned, der er angivet i 
kontooplysningerne til Eurocard Purchasing Account, som 
kontohaver har fået tilsendt fra Eurocard. Hvis kontohaver har 
overholdt aftalen, skal Eurocard oplyse kontohaver et nyt CVC-
nummer og en ny gyldighedsperiode, før udløbet af Eurocard 
Purchasing Account. Kontohavers tilbagekaldelse af en persons 
dispositionsret over Eurocard Purchasing Account gælder 
først over for Eurocard, når den pågældende Eurocard 
Purchasing Account er blevet lukket. 
 

4. Brug af Eurocard Purchasing Account 

Eurocard Purchasing Account er beregnet til betaling af 
virksomhedens udgifter. 
 
Eurocard Purchasing Account kan bruges i situationer, hvor det kun 
er nødvendigt at oplyse kortnummeret, og der ikke er behov for det 
fysiske kort, for eksempel i forbindelse med køb via telefon, internet 
og postordre. 
 
For at en transaktion kan gennemføres, skal kontohaver angive de 
oplysninger, der kræves i pkt. 5 "Godkendelse af transaktioner og 
tilbageførsel af betalingsordrer". Eurocard Purchasing Account må 
ikke bruges til transaktioner hos en forhandler, hvis: 

1. forhandleren er kontohavers eget enkeltmandsfirma 
2. forhandleren er et handels- eller kommanditselskab, i hvilket 

kontohaver er partner 
3. forhandleren er et "selskab med begrænset ansvar", hvortil 

kontohaver har en tæt tilknytning (for eksempel som 
administrerende direktør eller bestyrelsesmedlem). 

 

http://www.eurocard.se/
http://www.fi.se/


Der er ikke et fast øvre købs-/kreditmaksimum for Eurocard 
Purchasing Account. Eurocard fastsætter af sikkerhedsmæssige 
årsager visse beløbsgrænser pr. transaktion og pr. tidsperiode og 
forbeholder sig ret til at afvise transaktioner, hvis beløbsgrænserne 
overskrides. 

Eurocard forbeholder sig retten til at afvise transaktioner i tilfælde af 
mistanke om ikke-godkendt eller svigagtig brug af kontoen. 
Kontohaver er bekendt og indforstået med, at tjenester, 
ansøgninger, mv., der er knyttet til Eurocard Purchasing Account 
under et gældende kontraktforhold, kan blive udvidet, reduceret eller 
på anden måde ændret, uden at dennes samtykke skal indhentes. 
 
Kontohaver skal udpege en administrator, som specifikt vil være 
ansvarlig for at administrere Eurocard Purchasing Account. 
Kontohaver skal sikre sig, at der til enhver tid er udpeget en 
administrator. Hvis kontohaver ønsker at udskifte administratoren, 
skal kontohaver underrette Eurocard skriftligt (for eksempel pr. e-
mail) herom, med angivelse af de nødvendige oplysninger om den 
nye administrator. 
 
Kontohaver kan gøre brug af tjenester, der giver en tredjepart 
adgang til kontooplysninger via kontooplysningstjenester. En sådan 
tredjepart må kun bruge kontooplysningerne i overensstemmelse 
med aftalen mellem kontohaver og tredjepart. Eurocard kan nægte 
adgang til kontooplysninger i tilfælde af mistanke om svigagtig brug 
eller uautoriseret adgang til kontoen. Kontohaver informeres om 
nægtet adgang og årsagerne hertil i overensstemmelse med punkt 
20 "Kommunikation og meddelelser" hurtigst muligt, medmindre 
videregivelse af sådanne oplysninger ikke er tilladt i henhold til 
lovgivningen eller af sikkerhedsårsager. 

 
5. Godkendelse af transaktioner og tilbagekaldelse af 

betalingsordrer 

Kontohaver giver sin tilladelse til at en transaktion gennemføres, ved 
at gøre kontooplysningerne for Eurocard Purchasing Account 
tilgængelige for en forhandler. 
 
Dette kan ske ved at give kontooplysningerne til Eurocard 
Purchasing Account skriftligt eller mundtligt eller på anden måde via 
forskellige tekniske miljøer, for eksempel i en digital wallet. 
 
I visse tekniske miljøer skal transaktioner derudover også 
godkendes skriftligt ved hjælp af en personlig kode eller Nem-ID 
eller på anden måde i henhold til de anvisninger, der gives i en 
forhandlers tekniske løsning for gennemførelse af en transaktion. 
 
En betalingsordre kan ikke tilbagekaldes, når kontohaver har 
godkendt transaktionen. Dog kan en kontohaver – i 
overensstemmelse med, hvad der er aftalt mellem kontohaver og 
forhandleren – kontakte forhandleren for så vidt angår en endnu 
ikke gennemført transaktion for at tilbagekalde en tidligere afgivet 
betalingsordre. 
 
Midler kan kun reserveres på kontoen af Eurocard, hvis kontohaver 
har givet samtykke til, at det nøjagtige beløb skal reserveres, for 
eksempel i forbindelse med billeje eller hoteller. Det reserverede 
beløb vil, med forbehold for kursregulering, fremgå af hjemmesiden.  
 
Kontohaver kan blive efterdebiteret for omkostninger, der er opstået 
i forbindelse med hotelophold, billeje eller lignende, hvis kontohaver 
ved bestillingen af tjenesteydelsen eller i aftalen med forhandleren 
er blevet informeret herom og har godkendt disse omkostninger. 
Kontohaver er i dette tilfælde ikke berettiget til at få beløbet 
refunderet af Eurocard. 
 

6. Deadline for modtagelse og udførelse af betalingsordrer  
Når forhandleren har modtaget en betalingsordre for en transaktion 
fra kontohaver, overføres den til Eurocard inden for de tidsfrister, 
der er fastsat i aftalen mellem forhandleren og dennes bank 
(indløser). Når Eurocard har modtaget betalingsordren fra indløser, 
debiteres/krediteres Eurocard Purchasing Account med 
transaktionsbeløbet. Dette sker normalt en til to bankdage efter 
kontohaver har afgivet betalingsordren til forhandleren. Kontohaver 
bør især være opmærksom på, at der kan gå flere dage efter 
transaktionen er foretaget, før den bliver posteret på kontoen. 
 

7. Betingelser for brug af Eurocard Purchasing Account 
Kontooplysninger for Eurocard Purchasing Account må ikke 
videregives eller bruges af uvedkommende. Kontonummeret og/eller 

andre oplysninger knyttet til Eurocard Purchasing Account er 
værdifuld information og skal opbevares sikkert og håndteres på en 
sådan måde, at uvedkommende ikke kan få mulighed for at bruge 
dem. Kontohaver er ansvarlig for betaling af kontosaldoen og er 
derfor ansvarlig for, 

1) at de personer/tredjeparter, der bruger Eurocard Purchasing 
Account, har den fornødne tilladelse hertil, og  
2) at de procedurer, der aftales med tredjeparter for, hvordan 
Eurocard Purchasing Account belastes, forhindrer uretmæssig 
brug af Eurocard Purchasing Account. 

 
Hvis kontooplysningerne til Eurocard Purchasing Account er gemt 
på en mobil enhed, skal den mobile enhed opbevares sikkert og 
være under opsyn. Kontohaver skal tage alle rimelige forholdsregler 
til beskyttelse af enheden samt kontooplysningerne til Eurocard 
Purchasing Account. 
 
Hvis kontohaver opbevarer kontooplysningerne til Eurocard 
Purchasing Account hos en serviceudbyder til brug for køb af digitalt 
indhold (for eksempel musik eller spil), skal kontohaver sikre, at 
ingen andre kan anvende kontooplysningerne til den gemte 
Eurocard Purchasing Account. 
 
Eurocard Purchasing Account må ikke bruges i strid med 
lovgivningen. 
 
Kontohaver skal destruere kontooplysningerne til Eurocard 
Purchasing Account, når kontoen lukkes. 
 
Det er ikke tilladt for andre end Eurocard at sende Information om 
Eurocard Purchasing Account pr. post, bortset fra med anbefalet 
post i Sverige, Danmark, Norge og Finland. 
 

8. Ansvar for Eurocard Purchasing Account mv. 

Kontohaver er forpligtet til: 
• at destruere et eventuel tidligere modtaget kontonummer ved    

modtagelse af det nye kontonummer 
• ikke at videregive kontooplysningerne til uvedkommende 
• at notere den personlige kode på en måde, så tredjeparter ikke 

gennemskuer, at det er en personlig kode 
 ikke at opbevare den personlige kode sammen med konto-
nummeret til Eurocard Purchasing Account  

• at opbevare personlige sikkerhedsoplysninger et sikkert sted og 
ikke at videregive den personlige kode til uautoriserede 
personer. 
 

9. Eurocards ret til at spærre Eurocard Purchasing Account 
Eurocard forbeholder sig retten til at spærre Eurocard Purchasing 
Account i følgende tilfælde: 

1. Hvis sikkerheden ved brug af Eurocard Purchasing Account 
kunne være i fare, for eksempel af tekniske årsager. 

2. Hvis der er mistanke om ikke-godkendt eller svigagtig brug af 
Eurocard Purchasing Account. 
 

Eurocard skal så fald informere kontohaver om spærringen 
af Eurocard Purchasing Account og årsagerne hertil. 
 

10. Anmeldelse af tab 
Såfremt kontooplysningerne til Eurocard Purchasing Account 
mistes, eller hvis der er rimelig grund til at mistænke, at 
kontooplysningerne til Eurocard Purchasing Account bruges 
uretmæssigt, skal det anmeldes så snart dette opdages. Såfremt 
kontooplysningerne til Eurocard Purchasing Account gemmes på en 
mobilenhed, og enheden mistes eller stjæles, eller hvis der er 
begrundet mistanke om uautoriseret brug af enheden, skal Eurocard 
Purchasing Account spærres; se pkt. 12 "Betalingsansvar ved 
uautoriserede transaktioner". 
 
Anmeldelse skal ske til Eurocard på telefon: 
Til Sverige: 0774 24 24 24 (fra udlandet +46 774 24 24). 
Til Danmark: 70 30 12 01 (fra udlandet +45 70 30 12 01) 
Til Norge: 21 00 55 00 (fra udlandet +47 21 00 55 00) 
Til Finland: 08 0015 5777 (fra udlandet +358 8 0015 5777) 

 
11. Betalingsansvar og betalingsbetingelser 

Kontohaver er ansvarlig for betaling af kontosaldoen. 
 
 



Eurocard fakturerer med jævne intervaller kontohaver for den 
aktuelle kontosaldo. En kontosaldo på under et minimumsbeløb 
bliver imidlertid stående på kontoen og faktureres først efter en 
periode på tre (3) måneder. Den fulde betaling skal være Eurocard i 
hænde i overensstemmelse med betalingsbetingelserne angivet på 
kontoudtoget. Hvis Eurocard modtager førtidig betaling på en 
tidligere dato end den aftalte forfaldsdato, anses betalingen for at 
være foretaget på forfaldsdatoen. 
 
Kontosaldoen nedbringes kun via betalinger til Eurocard. 
 

12. Ansvar i forbindelse med uautoriserede transaktioner 
12.1 Betalingsansvar for uautoriserede transaktioner        
Kontohaver og/eller indehaveren af kontooplysningerne til Eurocard 
Purchasing Account er forpligtet til: 

1. at beskytte de sikkerhedsoplysninger, som kontohaver og/eller 
indehaver af kontooplysningerne har fået; jf. pkt. 8 "Ansvar for 
Eurocard Purchasing Account mv."; 

2. at oplyse Eurocard så hurtigt som muligt, hvis det opdages, at 
kontooplysningerne til Eurocard Purchasing Account er mistet 
eller brugt uden tilladelse, jf. pkt. 10 "Anmeldelse af tab mv." og; 

3. i øvrigt at overholde betingelserne for brug af Eurocard 
Purchasing Account, jf. pkt. 7 "Betingelser for brug af Eurocard 
Purchasing Account". 

 
Hvis en uautoriseret transaktion er blevet gennemført som følge af, 
at en af de ovenfor nævnte forpligtelser er blevet tilsidesat ved grov 
uagtsomhed, hæfter kontohaver for hele beløbet. 
 
Kontohaver hæfter ikke for beløb, der hæves på kontoen som følge 
af, at kontooplysningerne til Eurocard Purchasing Account er blevet 
brugt, efter at kontohaver og/eller indehaver af kontooplysningerne 
til Eurocard Purchasing Account har anmodet om, at Eurocard 
Purchasing Account skal lukkes/spærres. Dette gælder imidlertid 
ikke, hvis kontohaver og/eller indehaver af kontooplysningerne til 
Eurocard Purchasing Account ved svigagtig adfærd har bidraget til 
den uautoriserede transaktion. 
 
Kontohaver hæfter for hele beløbet, hvis kontohaver og/eller 
indehaver af kontooplysningerne til Eurocard Purchasing Account 
undlader at underrette Eurocard uden ugrundet ophold efter at have 
fået kendskab til en uautoriseret transaktion (indsigelse). Det 
samme gælder, hvis Eurocard har informeret kontohaver om 
transaktionen, og kontohaver og/eller indehaver af 
kontooplysningerne til Eurocard Purchasing Account ikke gør 
indsigelse  jf. pkt. 14 inden følgende frister, regnet for datoen for 
debiteringen: i Sverige og Norge inden 45 dage, i Finland inden 2 
måneder og i Danmark inden 3 måneder, regnet fra 
bogføringsdatoen, jf. pkt. 14 "Indsigelser". 

 
 

12.2 Tilbagebetaling af autoriserede transaktioner 
Hvis en uautoriseret transaktion er blevet gennemført, skal 
kontohaver gøre indsigelse i overensstemmelse med punkt 14 
"Indsigelser". Eurocard skal derefter, hvis intet andet følger fra punkt 
12.1, tilbagebetale beløbet for den uautoriserede transaktion til 
kontohaver og tilbageføre den debiterede konto til den status, den 
ville have haft, hvis den uautoriserede transaktion aldrig havde 
fundet sted. Hvis Eurocard finder begrundet mistanke om, at 
transaktionen er autoriseret af indehaveren af kontooplysningerne til 
Eurocard Purchasing Account, har Eurocard ret til at undersøge 
transaktionen i en forlænget periode efter indrapportering til de 
nationale tilsynsmyndigheder. 
 
Hvis Eurocard har tilbagebetalt et beløb til kontoindehaver, 
forbeholder Eurocard sig ret til at debitere kontoen igen, hvis det 
viser sig, at kontohaver hæfter helt eller delvist for beløbet. 
 

13. Information om transaktioner 
Kontohaver får information om gennemførte transaktioner via 
tjenesten My Eurocard på Eurocards hjemmeside eller via e-admin. 
Det kan også ske på anden måde, for eksempel via elektroniske filer 
eller i form af et fysisk kontoudtog, der udsendes en gang om 
måneden. 
 

 
14. Indsigelser 

Kontohaver skal så hurtigt som muligt læse og kontrollere den 
information om gennemførte transaktioner, kontohaver får af 

Eurocard på den måde, der er aftalt mellem Parterne, i 
overensstemmelse med pkt. 13 "Information om transaktioner". Fra 
kontohaver får kendskab til en fejlbehæftet eller uautoriseret 
transaktion og senest inden den tidsfrist, der er angivet i pkt. 12, 
skal kontohaver uden ugrundet ophold underrette Eurocard herom 
og gøre indsigelse i overensstemmelse med Eurocards gældende 
procedurer for indsigelser (indsigelse). Ved udeblevet eller for sen 
indsigelse hæfter kontohaver for transaktionen. Kontohaver er ved 
indsigelse forpligtet til at give Eurocard de oplysninger og den 
dokumentation, som Eurocard skal bruge for at kunne foretage sin 
undersøgelse. Såfremt indsigelsen drejer sig om en uautoriseret 
transaktion, skal der på Eurocards anmodning vedlægges en 
kvittering for anmelse til politiet. 
 

15. Indsigelser vedrørende varer eller tjenesteydelser 
En forhandler, der har leveret varer eller tjenesteydelser mod 
betaling via Eurocard Purchasing Account, er erstatningspligtig over 
for kontohaver for fejl og mangler ved produktet eller 
tjenesteydelsen i henhold til gældende lovgivning i det pågældende 
land. Indsigelser skal derfor rettes til forhandleren og ikke til 
Eurocard. Eurocard er ikke erstatningspligtig for krav i forbindelse 
med en forhandler, der går konkurs eller på anden måde bliver 
insolvent. 
 

16. Eurocards erstatningsansvar for gennemførelse af 
transaktioner mv. 

16.1  Ansvar for gennemførelse af transaktioner 
Hvis kontohaver godkender en transaktion i overensstemmelse med 
pkt. 5 "Godkendelse af transaktioner og tilbageførsel af 
betalingsordrer", og Eurocard har modtaget betalingsordren, og 
aftalens betingelser i øvrigt er opfyldt, bærer Eurocard ansvaret for, 
at transaktionen gennemføres. 
 
Hvis en transaktion ikke gennemføres eller gennemføres fejlagtigt, 
og dette skyldes Eurocard, er Eurocard erstatningspligtig over for 
kontohaver, forudsat at kontoindehaver har gjort indsigelse i 
overensstemmelse med punkt 14 "Indsigelser". I dette tilfælde skal 
Eurocard på passende måde og uden ugrundet ophold tilbagebetale 
beløbet til kontohaver og tilbageføre den debiterede konto til den 
status, den ville have haft, hvis den fejlagtige transaktion aldrig 
havde fundet sted. 

 
Eurocard er erstatningspligtig over for kontohaver for eventuelle 
påløbne gebyrer og for eventuel rente, som kontohaver måtte blive 
opkrævet som følge af, at transaktionen ikke gennemføres eller 
gennemføres fejlagtigt. 
 

16.2 Force majeure 
For levering af betalingstjenester gælder det, at Eurocard ikke er 
erstatningspligtig i tilfælde af usædvanlige eller uforudsigelige 
omstændigheder, som Eurocard ikke har kontrol over, og hvis 
konsekvenser Eurocard umuligt kunne have afværget trods alle sine 
bestræbelser herpå. Eurocard kan heller ikke holdes ansvarlig i de 
tilfælde, hvor Eurocard handler i overensstemmelse med gældende 
lovgivning. 
 

16.3 Andre tilfælde 
Tab, der opstår i andre tilfælde, godtgøres ikke af Eurocard, hvis 
Eurocard har udvist almindelig behørig omhu og påpasselighed. 
Eurocard er heller ikke erstatningspligtig for indirekte tab, 
medmindre tabet skyldes en forsætlig handling eller grov 
uagtsomhed fra Eurocards side. 
 

17. Priser og gebyrer mv. 

17.1 Generelle oplysninger om priser og gebyrer mv. 
Priser og gebyrer for brugen af Eurocard Purchasing Account 
opkræves i henhold til de beløb, der er angivet i prislisten, eller hvad 
parterne i øvrigt har aftalt indbyrdes. 
 
Kontohaver giver samtykke til, at betaling af gebyrer sker ved, at 
Eurocard opkræver disse på kontoen. Kontohaver er forpligtet til at 
betale det udestående beløb senest på den på kontoudtoget anførte 
forfaldsdato. Ved for sen betaling pålægges kontohaver den angivne 
morarente og rykker- og opkrævningsgebyr samt inkasso-
omkostninger. Morarenten beregnes fra forfaldsdatoen angivet på 
kontoudtoget til og med den dato, betalingen sker. (i Finland 
beregnes morarenten indtil betalingsdatoen). Eurocard betaler ikke  
 



rente på en eventuel kreditsaldo i kontohavers favør. 
Kontohaver må ikke foretage afrunding af beløb. 
 

17.2 Valutaveksling 
Køb og hævninger i andre valutaer end danske kroner omregnes til 
danske kroner og skal altid betales i danske kroner. Dette gælder 
også køb i Danmark, hvis transaktionen er i en anden valuta end 
danske kroner.  
Ved omregningen benyttes den af Eurocard anvendte vekselkurs. 
Vekselkursen udgøres af den vekselkurs som Eurocard modtager 
fra Mastercard når købet gennemføres, eller når Eurocard modtager 
transaktionen, plus et valutavekslingstillæg  som fremgår af 
prisbladet. 
Bemærk, at i visse lande, fortrinsvis uden for Europa, kan der være 
tale om flere officielle kurser.  
I de tilfælde hvor valutakursen først fastlægges når transaktionen 
modtages hos Eurocard, har kontohaver risikoen for ændringer i 
valutakursen fra købet sker og indtil transaktionen modtages hos 
Eurocard.  
For at lette sammenligningen af forskellige virksomheders 
valutavekslingsomkostninger vedr. EØS valutaer inden for EØS 
viser Eurocard også dagligt Eurocards  
valutavekslingsomkostninger i relation til den Europæiske 
Centralbanks (ECB’s) referencevekselkurser. Denne information 
findes på www.eurocard.com og i Eurocard APP’en. 
Valutakursen for den enkelte transaktion kan på kontohavers 
anmodning oplyses af Eurocard. 
Kontohaver har hos visse udenlandske forretningssteder mulighed 
for at godkende transaktionen i den udenlandske valuta eller i 
danske kroner. 
Godkender du transaktionen i danske kroner, accepterer du at:  
- Det godkendte beløb i danske kroner er det beløb som vil 
 blive bogført på kontoen 
- Eurocard ikke har nogen viden om eller noget ansvar for 
 den veksling der er sket til DKK og at 
- Den vekselkurs som er anvendt ikke behøver at være den 
 samme som Eurocard ville benytte for den samme 
 transaktion. 

 

18. Information om aftalen 
De til enhver tid gældende generelle vilkår og prislisten findes på 
Eurocards hjemmeside. Kontohaver har i aftalens løbetid ret til at 
bede om at få tilsendt en kopi af aftalen pr. e-mail eller på en anden 
måde, der er aftalt mellem parterne. 
 

19. Kommunikation og meddelelser 
Aftalen skal være udfærdiget på Eurocards lokale sprog eller på 
engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, er 
den engelske version gældende. Kommunikation mellem 
kontohaver og Eurocard skal foregå på Eurocards lokale sprog eller 
på engelsk. 
 
Eurocard sender information og meddelelser i forbindelse med 
denne aftale via e-mail til kontohaver via dennes administrator(er). 
Al information og alle meddelelser, der sendes ud til 
administratorerne, anses for at være nået frem til kontohaveren. 
Eurocard forbeholder sig også ret til at sende information til 
kontohaver via elektroniske kommunikationsmidler, for eksempel via 
My Eurocard, e-admin, sms eller skriftligt pr. brev. 
 
Meddelelser, der sendes via e-mail, sms, My Eurocard eller e-admin 
(Eurocards onlinesystem til administration og konti) eller en anden 
form for elektronisk kommunikation, anses for at være modtaget af 
kontohaver senest den følgende hverdag, hvis meddelelsen sendes 
til en adresse eller et nummer, kontohaver har opgivet til Eurocard. 
Oplysninger, der sendes via e-admin til kontohaveradministratorer 
anses for at være kommet frem til kontohaveren. 
 
Kontohaver skal underrette Eurocard om ændringer i dennes navn, 
adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt CVR-nummer og 
andre relevante ændringer. Kontohaver skal ligeledes underrette 
Eurocard i tilfælde af en væsentlig ændring i virksomhedens 
ejerforhold og selskabstype. 
 
I tilfælde af svig eller sikkerhedsrisici kan Eurocard anvende sms, 
telefon, post eller en anden sikker procedure for at kontakte 
kontohaver. Eurocard kan derefter spørge kontohaver, om 
vedkommende har udført en bestemt transaktion. Eurocard beder 
aldrig kontohaver om at udlevere kontooplysninger, Mastercard-

identitetskontrol eller lignende. Generelle oplysninger om sikkerhed 
og hændelser vedrørende kort og konti findes på Eurocards 
hjemmeside. 
 

20. Ændring af de generelle vilkår og priser mv. 
Eurocard forbeholder sig ret til at ændre de generelle vilkår og priser 
for Eurocard Purchasing Account og indføre nye gebyrer og 
omkostningsrefusioner med en måneds varsel fra den dato, 
kontohaver bliver informeret om ændringen/indførelsen, jf. pkt. 19 
("Kommunikation og meddelelser"). Ændringer i kontohavers favør 
kan indføres med øjeblikkelig virkning. Hvis kontohaver ikke kan 
acceptere ændringerne, har kontohaver ret til at opsige aftalen 
inden ændringernes ikrafttrædelsesdato. Hvis kontohaver ikke 
opsiger aftalen, anses denne for at have accepteret ændringerne. 
 
Ændringer i valutakurser, der er baseret på den aftalte 
referencevekselkurs, kan indføres med øjeblikkelig virkning uden 
forudgående varsel. 

 

21. Aftalens løbetid og opsigelse af aftalen 

Aftalen indgås for en ubestemt tidsperiode. Kontohaver og Eurocard 
kan opsige aftalen uanset årsag med en måneds varsel. Kontohaver 
og Eurocard kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis den 
anden part har gjort sig skyldig i et væsentligt brud på aftalen. 
Eurocard kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis: 

det er påkrævet i henhold til lovgivning, myndighedsbeslutninger, 
Mastercard-netværksbestemmelser, SEB Group-politikker, eller 
kontohaver har givet Eurocard falske eller vildledende oplysninger 
eller undladt at videregive eller opdatere oplysninger på 
anmodning fra Eurocard. 
 

Aftalen ophører med øjeblikkelig virkning, hvis kontohaver indleder 
rekonstruktionsbehandling, erklæres konkurs eller anden insolvent 
bobehandling, indleder akkordforhandlinger med sine kreditorer 
eller træder i likvidation. 
 
Såfremt kontohaver ikke har brugt sin Eurocard Purchasing Account 
i 24 fortløbende måneder, kan Eurocard opsige kontoen uden at 
underrette kontohaver. 
 
Når aftalen ophører, ophører samtidig retten til at bruge Eurocard 
Purchasing Account til nye transaktioner. I dette tilfælde skal 
information om og eksemplarer af gemte kontooplysningerne til 
Eurocard Purchasing Account destrueres/slettes hurtigst muligt. 
Aftalen gælder i så fald for al gæld, der opkræves på kontoen. Det 
betyder blandt andet, at kontohaver er betalingsansvarlig både for 
transaktioner, der foretages før aftalen opsiges, men som først 
bogføres på kontoen efter opsigelsesdatoen, og for transaktioner, 
der gennemføres, selvom retten til at bruge Eurocard Purchasing 
Account er ophørt. 
 

22. Fortolkning og afgørelse af tvister 
Denne aftale skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med 
lovgivningen i det land, hvor aftalen med Eurocard indgås  
 
Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af denne aftale, skal 
afgøres ved domstolene i det land, hvor aftalen med Eurocard 
indgås. Eurocard forbeholder sig dog ret til at anlægge sag ved en 
domstol i et andet land, hvis kontohaver er hjemmehørende der eller 
har aktiver i det pågældende land. 
 

23. Overdragelse af rettigheder og/eller forpligtelser 
Eurocard har ret til at overdrage/pantsætte den samlede kontosaldo 
på et givent tidspunkt samt alle andre rettigheder og forpligtelser i 
henhold til denne aftale uden kontohavers forudgående samtykke. 
Det kræver derimod Eurocards samtykke, hvis kontohavers forpligtelser 
og/eller rettigheder i henhold til aftalen overdrages til en anden part. 

 
24. Indsamling og behandling af personoplysninger 

Eurocard indsamler og behandler personoplysninger i 
overensstemmelse med gældende lovgivning. Indsamling og 
behandling af personoplysninger er nødvendigt for opfyldelse af 
aftalen. Oplysninger om den registreredes rettigheder og en mere 
detaljeret beskrivelse af, hvordan Eurocard indsamler, behandler og 
overfører personoplysninger og oplysninger om automatiserede 
beslutninger, profilering og markedsføring findes på hjemmesiden. 
 
 

http://www.eurocard.com/


Kontohaver er dataansvarlig for behandling af personoplysninger 
relateret til kontohaverens medarbejdere, indtil sådanne data 
modtages af Eurocard. Eurocard er dataansvarlig med hensyn til 
behandling af personoplysninger udført med følgende generelle 
formål: 

a) levering af tjenester inden for denne aftale 
b) overholdelse af lovmæssige bestemmelser (såsom at kende din 

kunde og lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge) 
c) udøvelse af rettigheder, som Eurocard muligvis besidder over 

for den enkelte medarbejder, og 
 

d) behandling med henblik på direkte markedsføring og til levering 
af produktrelaterede oplysninger rettet mod den ansatte. 

 
Kontohaver skal foretage alle rimelige forholdsregler for at oplyse 
medarbejderne, inden behandling af personoplysninger udføres af 
Eurocard og skal sikre, at medarbejderne er bekendt med indholdet 
af dette afsnit og med oplysninger vedrørende personoplysninger på 
hjemmesiden. Kontohaver skal også sørge for, at alle indehavere af 
kontooplysninger til Eurocard Purchasing Account jævnligt modtager 
meddelelser fra Eurocard vedrørende behandling af 
personoplysninger. 
 

Prisliste 
Den til enhver tid gældende prisliste findes på Eurocards 
hjemmeside. 

 

Særlige vilkår for Danmark 
1. Struktur 
Disse særlige vilkår skal læses og fortolkes sammen med de 
generelle vilkår for Eurocard Purchasing Account. Disse særlige 
vilkår gælder for enhver Eurocard Purchasing Account, der udbydes 
af Eurocard i Danmark. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem 
bestemmelserne i disse særlige vilkår og de generelle vilkår for 
Eurocard Purchasing Account, gælder disse særlige vilkår. 

 
2. Fortolkning og afgørelse af tvister 
Med henvisning til pkt. 22 i de generelle vilkår gælder følgende for 
Danmark. Tvister, der opstår i forbindelse med denne aftale, afgøres 
ved Københavns Byret. 

 

Særlige vilkår for Eurocard Purchasing Account uden for de 
nordiske lande 
1. Struktur 
Disse særlige vilkår skal læses og fortolkes sammen med de 
generelle vilkår for Eurocard Purchasing Account. Disse særlige 
vilkår gælder for enhver Eurocard Purchasing Account, der udbydes 
af Eurocard uden for de nordiske lande (dvs. Sverige, Norge, 
Danmark og Finland). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem 
bestemmelserne i disse særlige vilkår og de generelle vilkår for 
Eurocard Purchasing Account, gælder disse særlige vilkår. 

 
2. Valutaveksling 
Med henvisning til pkt. 17.2 i de generelle vilkår gælder følgende 
uden for de nordiske lande. Transaktioner i en anden valuta end den 
valgte valuta for kontoen, omregnes til den valgte valuta. 
Valutakursen består af en referencevekselkurs, som Eurocard 
modtager fra Mastercard, og som gælder den dato, transaktionen 
når Eurocard, hvortil der lægges et valutakurstillæg, som fremgår af 
prislisten. En anden valutakurs kan gælde i særlige tilfælde. 
Kontohaver bærer en eventuel valutarisiko i tiden fra købet, og til 
transaktionen behandles af Mastercard. 

 
Eurocard skal på anmodning fra kontohaver oplyse 
referencevekselkursen, som ændres løbende. 

 
Ved transaktioner, der foretages i en anden valuta, kan forhandleren 
tilbyde kontohaver mulighed for at godkende transaktionen hos 
forhandleren i den valgte valuta. I en sådan situation skal 
kontohaver være opmærksom på, at det godkendte beløb også er 
det beløb, der bogføres på kontoen. Eurocard har intet kendskab til 
og er ikke ansvarlig for den omregning, der foretages i den valgte 
valuta. 
 
Bemærk, at den anvendte valutakurs ofte er mindre favorabel en 
den kurs, Eurocard ville have anvendt til den samme transaktion. 

 

3. Fortolkning og afgørelse af tvister 

Med henvisning til pkt. 22 i de Generelle Vilkår gælder følgende 
uden for de nordiske lande. Denne aftale skal fortolkes og anvendes 
i overensstemmelse med svensk lov. Tvister, der måtte opstå som 
følge af denne aftale, skal afgøres ved en svensk domstol. Eurocard 
forbeholder sig dog ret til at anlægge sag ved en domstol i et andet 
land, hvis kontohaver er hjemmehørende der eller har aktiver i det 
pågældende land. 
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