
MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, 
der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse 
produktets betingelser.  

1. Aftalens parter
Når du tilmelder dig, indgår du en aftale med Danske Bank A/S, Holmens 
Kanal 2-12, 1092 København K , CVR-nr: 61 12 62 28, om brug af Mobi-
lePay. Vores e-mail-adresse er:  danskebank@danskebank.dk. 

2. Forudsætninger for indgåelse
Du skal være fyldt 18 år, være myndig og have en mobil enhed, f.eks. en 
smartphone eller en tablet for at kunne indgå en aftale om MobilePay. 
Hvis du er mellem 15 og 18 år, kan du dog indgå aftalen, hvis alle de 
beløb, du overfører via MobilePay, er tjent ved selverhverv.
MobilePay må ikke anvendes erhvervsmæssigt, og erhvervsdrivende 
kan derfor ikke indgå aftale om brug af MobilePay.

3. Hvad er MobilePay
MobilePay er et e-pengeprodukt, der kan benyttes til at betale varer/
ydelser eller til at overføre penge til en anden person via en mobil enhed. 
Du kan også anmode om penge fra en anden MobilePay-bruger. Når du 
overfører penge i MobilePay, sker der først en elektronisk pengeoverfør-
sel fra dit betalingskort til din MobilePay. Derefter videreføres pengene 
straks til modtagerens MobilePay, hvorfra beløbet overføres til mod-
tagers bankkonto. Med MobilePay undgår du derfor at skulle udveksle 
kort- eller kontonummer eller at benytte kontanter, hvis du skal overføre 
mindre beløb til en anden MobilePay-bruger.

4. Tilmelding
For at tilmelde dig skal du have:
•	 et	dansk	mobilnummer
•	 en	mobil	enhed	(f.eks.	smar tphone	eller	tablet)
•	 	et	dansk	k redit kor t	eller	debet kor t	udstedt	t il	dig.	For	t iden	accepterer	

v i:	MasterCard,	Maest ro,	Visa,	Visa	Elect ron,	Dankor t,	Visa/Dankor t
•	 en	dansk	bank konto	i	dit	nav n
•	 en	g yldig	e-mail-adresse.

For at tilmelde dig, skal du downloade MobilePay i App Store eller Google 
Play til din mobile enhed.   

Betingelser for MobilePay



Første gang, du starter MobilePay, skal du
•	 indtaste	dit	nav n
•	 indtaste	en	g yldig	e-mail-adresse
•	 læse	og	acceptere	bet ingelserne
•	 bek ræf te	dit	mobilnummer	med	en	akt iveringskode
•	 indtaste	dit	kor t nummer	og	dine	kontooplysninger
•	 opret te	en	selv valg t	kode	
Herefter er du tilmeldt MobilePay. 

Når	du	t ilmelder	dig	MobilePay,	accepterer	du	endv idere,	at:
•	 	Danske	Banks	”A lmindelige	forret ningsbet ingelser	–	forbr ugere”	 

gælder for MobilePay. 
•	 	det	nav n,	du	indtaster	ved	over førsel	eller	anmodning,	v ises	t il	den	

bruger, du enten vil sende beløbet til eller modtage beløbet fra. Du  
accepterer	der udover,	at	dit	mobilnummer	v ises.	Det	gælder	også,	
selvom der er tale om hemmeligt nummer. 

•	 	Danske	Bank	kan	hæve	betalingen	og	de	geby rer,	du	ev t.	skal	betale	for	
br ugen	af	MobilePay,	på	dit	kor t	–	se	mere	under	punkt	9.4.	

•	 	Danske	Bank	regist rerer	dit	og	modtagers	mobilnummer,	kontonumre,	
beløb	samt	dato	for	t ransakt ionen	–	se	mere	under	punkt	17

•	 	Danske	Bank	sæt ter	elekt roniske	spor	t il	br ug	for	af v ik lingen	af	drif ten	
af	MobilePay	og	til	udarbejdelse	af	statistik	–	se	mere	under	punkt	18

5 .  Aktiveringskode og selvvalgt kode
Første gang, du registrerer dig i MobilePay, skal du bekræfte dit mobil-
nummer med en tilsendt aktiveringskode og oprette en selvvalgt kode 
bestående	af	fire	cif re.	Den	selv valg te	kode	må	ik ke	være	ident isk	med	
pinkoden på det kort, du registrerer i MobilePay. Vi anbefaler samtidig, at 
du ikke bruger en kode bestående af fire ens tal.

Efterfølgende kan du åbne din MobilePay med den selvvalgte kode. Glem-
mer	du	koden,	kan	du	lave	en	ny	direkte	i	MobilePay	under	”Hjælp”.
Når du først har åbnet app’en, skal du ikke bruge kode for at sende eller 
modtage penge.

Under indstillinger kan du til hver en tid ændre din selvvalgte kode eller 
det mobilnummer, som din MobilePay er knyttet til.  

6. Registrering af betalingskortoplysninger og kontonummer
Når du tilmelder dig MobilePay, skal du indtaste dit kontonummer for at 
oprette dig som bruger. Kontoen skal være en dansk bankkonto, der føres 
i danske kroner. Vi gemmer denne oplysning i vores systemer. Hver gang, 
du modtager penge i MobilePay, sendes de videre fra MobilePay til den 
konto, du har registreret.
 



Du	skal	også	indtaste	dine	betalingskor toplysninger	(kor t nummer,	ud-
løbsdato	og	kont rolcif re)	for	at	opret te	dig	som	br uger.	For	t iden	accepte-
rer	v i	MasterCard,	Maest ro,	Visa,	Visa	Elect ron,	Dankor t,	Visa/Dankor t.	
Når du overfører penge, bliver beløbet trukket på dit betalingskort og 
indsat på din MobilePay som beskrevet i punkt 9.3.1. Eventuelle gebyrer 
bliver også trukket fra dit kort. Via det tilmeldte mobilnummer kan der 
således trækkes penge direkte på din MobilePay og dermed direkte på 
dit kort. 

Når der trækkes penge på betalingskortet, søger Danske Bank autorisa-
tion hos din kortudsteder. Det er kortudsteder, der afgør, om der kan ske 
betaling fra kortet. Afviser din kortudsteder betalingen, bliver  overførs-
len af penge via MobilePay afvist. Bemærk, at kortudsteder kan opkræve 
gebyr for brug af kortet. 

Danske	Bank	br uger	DIBS	Pay ment	Ser v ices	t il	lagring	af	dine	kor top-
lysninger.	DIBS	Pay ment	Ser v ices	er	cer t ificeret	af	Nets	som	leverandør	
af betalinger, og dine data opbevares i overensstemmelse med interna-
t ionale	sik kerhedsstandarder	(Pay ment	Card	Indust r y	–	Data	Securit y	
Standard).	Du	kan	læse	mere	om	sik ker	betaling	på	www.dibs.dk.
Dine kortoplysninger bliver ikke gemt på din mobile enhed eller hos 
Danske Bank. 

Du kan til enhver tid selv ændre det tilknyttede betalingskort eller den til-
knyttede bankkonto. Det gør du direkte i MobilePay. Du er selv ansvarlig 
for, at dine oplysninger om betalingskort og bankkonto er korrekte. Vi  
forbeholder os ret til at lukke for din brug af MobilePay, hvis oplysninger-
ne	–	uanset	af	hv ilken	årsag	–	v iser	sig	ik ke	at	være	korrekte.

7. Øvrige forpligtelser
Du er forpligtet til at sikre, at de oplysninger, du angiver ved tilmeldingen, 
er korrekte og opdaterede. Det gælder f.eks. kortnummer, kontonummer, 
mobilnummer og e-mail-adresse. Banken foretager ingen kontrol heraf.
Din MobilePay er personlig og må kun bruges af dig. Du må ikke oplyse 
dine koder til andre, skrive dem ned eller opbevare dem på din mobile 
enhed.  

MobilePay må kun benyttes til lovlige formål. 

MobilePay må ikke bruges til at anmode om overførsler hos andre i et 
omfang,	der	chikanerer	modtager.	Vi	forbeholder	os	ret	t il	at	spærre	din	
MobilePay,	hv is	v i	mener,	at	der	er	tale	om	chikane.

Du har selv ansvar for, at du har indtastet korrekt e-mail-adresse. 
Du er selv ansvarlig for, at det mobilnummer, du sender penge til, er ejet 



af den tiltænkte modtager, og du skal selv kontrollere, at beløbet er kor-
rekt. Banken foretager ingen kontrol heraf. Du er også selv ansvarlig for 
at oplyse korrekt mobilnummer til personer, der vil overføre penge til dig, 
og du er selv ansvarlig for at sikre, at du har knyttet den rette konto til din 
MobilePay. Banken foretager heller ikke kontrol af dette.

For at forhindre misbrug af MobilePay skal du opbevare din mobile en-
hed, så andre ikke kan få uhindret adgang til at bruge din MobilePay. Hvis 
det er muligt, bør du låse enheden med kode eller tastaturlås. Koden må 
ikke oplyses til andre.

Du har pligt til at legitimere dig over for Danske Bank, hvis det kræves af 
hensyn til gældende lovgivning.

8. Fortrydelsesret
Ef ter	forbr ugeraf talelovens	§	17	kan	du	for t r yde	denne	af tale	inden	for	
14	dage.

Fortrydelsesretten bortfalder inden fristen udløber, når aftalen efter din 
udtrykkelige anmodning er blevet helt opfyldt af begge parter. Det vil ofte 
være tilfældet f.eks. med betalingsoverførsler. Det betyder, at hvis du 
først har overført beløb via MobilePay, kan du ikke fortryde dem. 

For t r yder	du	af talen,	skal	du	blot	ringe	eller	sk rive	–	også	gerne	på	mail	–	
til Danske Bank, Support Direkte. Du kan se kontaktinformationerne på 
w w w.danskebank.dk.	Læs	mere	i	”For t r ydelsesret”

Du	er	også	velkommen	t il	at	ringe	t il	os	på	(+45)	33	44	00	00.	

9. Funktioner, brug af MobilePay, gebyrer mv.
 9.1  Funktioner
 MobilePay giver dig for tiden adgang til at  
	 •	 	over føre	penge	t il	andre	MobilePay-br ugere	v ia	dit	t ilk ny t tede	 

mobilnummer
	 •	 anmode	om	penge	f ra	andre	MobilePay-br ugere	v ia	dit	mobilnummer
	 •	 se	en	liste	over	gennemfør te	betalinger
	 •	 se	en	liste	over	over førselsanmodninger	
	 •	 følge	med	i	dit	forbr ug	

 MobilePay kan kun benyttes til transaktioner i danske kroner.

	 	Du	kan	læse	mere	om	f unkt ionerne	i	MobilePay	under	”Hjælp”	eller	på	
www.danskebank.dk/mobilepay. 

 Danske Bank kan løbende ændre og/eller tilpasse funktionerne. 



 9.2  Maksimalt forbrug 
	 	Du	kan	højst	over føre/modtage	2.500	euro	(ca.	18.000	danske	k roner)	

pr. kalenderår med MobilePay. Der er fastsat et dagligt maksimum for 
overførsel.  Du kan se dette maksimum og følge det i MobilePay under 
”Beløbsgrænser”.	

 9.3 Gennemførsel af betalinger med  MobilePay
  9.3.1.  Sådan overfører du penge via MobilePay
     1.  Indtast beløb og mobilnummer på den MobilePay-bruger, 

som skal modtage betalingen. 
    2.  Tjek, at beløb og modtager er korrekte, og indtast eventuelt 

en besked til modtageren.
	 	 	 	 3.	 Godkend	betalingen	ved	at	slide	k nappen	”Send	penge”.
	 	 	 	 4.	 Deref ter	får	du	en	k v it tering	på	t ransakt ionen.
    5.  Beløbet trækkes på dit registrerede betalingskort og overfø-

res elektronisk til din MobilePay.
    6.  Beløbet overføres fra din MobilePay til modtagers Mobile-

Pay.
	 	 	 	 7.	 	Her f ra	over føres	beløbet	elekt ronisk	t il	modtagerens	regi-

strerede bankkonto. 

    Hvis modtageren har konto i Danske Bank, vil beløbet være til  
    rådighed på kontoen kort tid efter. 

     Hvis modtageren ikke har konto i Danske Bank, overføres 
beløbet efter følgende retningslinjer:

	 	 	 	 •	 	Beløb,	der	sendes	på	en	bankdag	inden	k l.	20.00,	v il	være	t il	
rådighed den følgende bankdag. 

	 	 	 	 •	 	Beløb	,	der	sendes	på	en	bankdag	ef ter	k l.	20.00,	bet rag-
tes som modtaget den følgende bankdag og vil derfor først 
kunne gennemføres førstkommende bankdag efter denne. 
Beløbet vil således først være til rådighed efter to bankdage. 

	 	 	 	 •	 	Forsøger	du	at	sende	et	beløb	på	en	dag,	der	ik ke	er	en	bank-
dag	(f.eks.	i	weekenden),	v il	det	først	få	ef fekt	den	først kom-
mende bankdag. Det betyder, at beløbet vil blive betragtet 
som værende sendt inden kl. 20.00 den førstkommende 
bankdag, og det vil således være til rådighed for modtager 
efter to bankdage.   

Når du har gennemført en betaling, får du en kvittering på skærmen, som 
du	alt id	kan	finde	igen	under	”A kt iv iteter”.	Du	kan	se	oplysninger	om	dine	
t ransakt ioner	på	MobilePay	under	”A kt iv iteter”	i	en	periode	på	op	t il	13	
måneder.



Modtageren kan med det samme se, at overførslen er registreret i sin 
MobilePay	under	”A kt iv iteter”.	Det	er	modtagers	sik kerhed	for,	at	Mobile-
Pay-overførslen er gennemført, og at beløbet vil blive sat ind på modtage-
rens registrerede bankkonto.  

Hvis modtageren af beløbet ikke er oprettet som MobilePay-bruger, bli-
ver	der	opret tet	en	”ventende	betalingsordre”.	Den	”ventende	betalings-
ordre”	ligger	k lar	t il	gennemførsel	i	30	kalenderdage.	Hv is	modtager	ik ke	
opretter sig som MobilePay-bruger inden da, vil betalingsordren blive 
slet tet.	Betalingsordren	bliver	også	slet tet,	hv is	du	–	uanset	af	hv ilken	
årsag	–	ophører	som	MobilePay-br uger,	eller	hv is	betalingskor tet	luk kes.	
Du kan selv sende en sms til modtager om den ventende overførsel fra 
MobilePay.	Danske	Bank	giver	ik ke	besked.	Du	kan	se	dine	”ventende	
betalingsordrer”	under	”A kt iv iteter”.

På dit kontoudskrift for den konto, der er tilknyttet dit kort, kan du også 
følge dine betalinger fra MobilePay.  

   9.3.2. Sådan anmoder du om en overførsel via MobilePay
    1.  Indtast beløb, navn eller mobilnummer og eventuelt besked 

til den MobilePay-bruger, du vil anmode om at sende et 
beløb til dig.

	 	 	 	 2.	 	Bek ræf t	anmodningen	ved	at	slide	k nappen	”A nmod	om	
penge”.

    3.  Derefter får du en bekræftelse på det beløb, du har anmodet 
om. 

	 	 	 	 4.	 Modtager	får	nu	en	besked	om	din	anmodning.
	 	 	 	 5.	 	Når	modtager	har	accepteret	din	anmodning,	bliver	beløbet	

sendt til din MobilePay. 
    6.  Herefter vil beløbet blive overført til din registrerede bank-

konto.
 
	 	 	 	 Du	kan	se	bek ræf telsen	under	”A kt iv iteter”.

     På dit kontoudskrift for den konto, der er tilknyttet din Mobile-
Pay, kan du ligeledes følge dine indbetalinger fra MobilePay.

 9.4 Gebyrer
  Danske Bank opkræver p.t. ikke gebyr for brug af MobilePay. Du skal 

dog betale omkostninger til din teleudbyder for brug af din mobile 
enhed, og din kortudsteder kan opkræve gebyr for brug af dit kort.

  Danske Bank kan indføre og ændre gebyrer for brug af MobilePay med 
to	måneders	varsel.	Ændringer	og	indførelse	af	geby rer	sker	–	bor tset	
f ra	varslingsf risten	–	i	øv rig t	i	overensstemmelse	med	reglerne	i	ban-



kens	”A lmindelige	forret ningsbet ingelser	–	forbr ugere”.	Banken	kan	
desuden vælge at differentiere gebyrer for brug af MobilePay ud fra, om 
du	har	t ilmeldt	dig	Danske	Banks	kundeprogram,	placering	i	kunde-
gruppe, valg af kundepakke og øvrige produkter.

  Hvis Danske Bank opkræver gebyr for brug af MobilePay, vil det frem-
gå af kvitteringsbilledet, hver gang du laver en transaktion i MobilePay. 
Du kommer kun til at betale et eventuelt gebyr for at overføre penge - 
ikke for at modtage penge.

	 	Når	du	accepterer	denne	af tale,	accepterer	du	samt idig,	at	Danske	
Bank ved eventuel indførsel af et gebyr, må debitere gebyrbetaling på 
dit registrerede betalingskort.

10. Kontrol af posteringer
Du har pligt til løbende at kontrollere dine MobilePay-posteringer i 
app’en. Opdager du betalinger, som ikke stemmer overens med dine 
kvitteringer for de enkelte træk, eller som du ikke mener at have fore-
taget,	skal	du	give	os	besked	snarest	mulig t	–	vær	dog	opmærksom	på	
tidsfristen i punkt 12.

Du	kan	alt id	se	gennemfør te	t ransakt ioner	under	”A kt iv iteter”.
 
11. Tilbagekaldelse af betalinger, som du har godkendt  
(autoriserede betalinger)
Når du har godkendt betalingen, kan du ikke tilbagekalde den. 

12. Tilbageførsel af betalinger, som du ikke har godkendt  
(uautoriserede betalinger)
Hvis du mener, der er gennemført betalinger via MobilePay, som du ikke 
har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal du kontakte Danske 
Bank snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede 
betaling. Når vi vurderer, om du har kontaktet os i rette tid, vil vi lægge 
vægt på din pligt til løbende at gennemgå og kontrollere posteringerne på 
din MobilePay. 

Under alle omstændigheder skal du henvende dig til os senest 13 måne-
der efter, at beløbet er trukket via MobilePay. 

Vi vil herefter hurtigst muligt undersøge din indsigelse. Viser under-
søgelsen, at andre uberettiget har brugt din MobilePay, refunderer vi 
beløbet til dig med det samme. 



13. Dit Ansvar
MobilePay er et personligt produkt og må kun bruges af dig.
Det er dit ansvar at sikre, at modtageren af betalingen, herunder mobil-
nummeret og beløbets størrelse, er korrekt angivet.
I tilfælde af at MobilePay har været misbrugt af en anden person, vil vi 
dække tabet, medmindre du
•	 har	handlet	sv igag t ig t	eller
•	 har	undladt	at	opf ylde	dine	forplig telser	med	v ilje	(med	forsæt)	eller
•	 har	undladt	at	spærre	MobilePay,	jf.	punkt	15.2		

I så fald hæfter du for hele tabet.

Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår, efter vi har fået besked om, at  
MobilePay skal spærres. Du hæfter heller ikke for tab, hvis du ikke har 
haft mulighed for at spærre MobilePay på grund af forhold hos Danske 
Bank.

14. Danske Banks ansvar
Du	kan	læse	om	Danske	Banks	ansvar	i	vores	”A lmindelige	forret nings-
bet ingelser	-	forbr ugere”.

15. Spærring
 15.1 Danske Banks spærring af MobilePay
    Danske Bank har ret til uden varsel at spærre for din adgang til at 

benytte MobilePay, hvis:
	 	 	 •	 kor tet,	der	er	t ilk ny t tet	MobilePay,	luk kes	eller	spærres	
	 	 	 •	 bet ingelserne	for	MobilePay	ik ke	overholdes	(misligholdelse)	
	 	 	 •	 	det	mobilnummer,	der	er	t ilk ny t tet	MobilePay,	er	blevet	mis-

brugt eller formodes misbrugt 
	 	 	 •	 	du	har	modtaget	penge	v ia	MobilePay,	der	ik ke	er	blevet	autori-

seret af ejeren af den MobilePay, som pengene er overført fra
	 	 	 •	 	v i	i	øv rig t	har	en	formodning	om,	at	der	er	foretaget	uautorise-

rede overførsler fra din MobilePay.

    Når vi har spærret for adgangen til MobilePay, får du besked om 
årsagen samt datoen og tidspunktet for spærringen.  

 
 15.2 Din spærring af MobilePay
    Du skal snarest muligt kontakte os for at spærre for brug af  

MobilePay, hvis:
	 	 	 •	 	mobiltelefonen,	SIM-kor tet	eller	det	t ilk ny t tede	betalingskor t	

er	tabt	eller	stjålet	–	eller	hv is	du	har	mistanke	om	det.
	 	 	 •	 	du	opdager	eller	har	mistanke	om,	at	din	MobilePay	er	blevet	

misbrugt.



	 	 	 	Du	spærrer	din	MobilePay	ved	at	ringe	t il	os	på	(+45)	70	105	501	
og oplyse dit mobilnummer. Vi svarer døgnet rundt. 

    Når vi har fået besked, lukker vi for adgangen til at benytte  
MobilePay, og du får besked om årsagen, datoen og tidspunktet 
for spærringen. 

16. Opsigelse/ophør

 16.1 Din opsigelse af MobilePay
    Du kan opsige din MobilePay-aftale med Danske Bank uden var-

sel. 

    Hvis du ikke længere ønsker at benytte MobilePay, f.eks. hvis du 
overdrager mobiltelefonen eller nedlægger telefonabonnementet, 
er det særligt vigtigt, at du husker at opsige aftalen om MobilePay. 
Bemærk, at det ikke er nok at slette app’en for at opsige din aftale 
med os.

 16.2 Danske Banks opsigelse af MobilePay
    Danske Bank kan med to måneders varsel opsige aftalen om 

MobilePay. I tilfælde af misligholdelse kan vi ophæve aftalen 
uden varsel. Hvis du ikke har benyttet MobilePay i seks måneder, 
forbeholder banken sig ret til at lukke aftalen.

 
17. Registrering/beskyttelse  af personlige informationer
Når	du	br uger	MobilePay,	accepterer	du,	at	v i	regist rerer	dit	og	modta-
gers mobilnummer, kontonumre, beløb samt dato for transaktionen. Både 
når du sender og anmoder om penge, sender vi en besked om beløb, navn 
og mobilnummer samt dato for transaktionen sammen med din eventuel-
le besked til modtager.

Oplysningerne opbevares hos Danske Bank, og de bruges til bogføring, 
MobilePay-oversigt og ved en eventuel senere fejlretning. Vi videregiver 
i øvrigt kun oplysningerne, hvor lovgivningen kræver det eller til brug for 
retssager om krav. Oplysningerne opbevares i det år, de registreres, og i 
de følgende fem år.

18. Elektroniske spor
Når	du	t ilmelder	dig	og	ef ter følgende	br uger	MobilePay,	accepterer	du,	
at Danske Bank opsamler følgende informationer, som du efterlader som 
elektroniske spor ved din brug af MobilePay:
•	 hv ilke	sider	du	har	k igget	på	og	hvornår	
•	 hv ilken	mobil	enhed	du	br uger	
•	 hv ilket	operat ivsystem	du	har	



•	 hv ilken	ip-adresse	du	har	

Vi bruger kun oplysningerne i forbindelse med, at vi afvikler driften og til 
at udarbejde statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre MobilePay. 

Disse elektroniske spor kan ikke bruges til at indsamle personlige 
oplysninger om dig. Ingen informationer gives videre eller sælges til 
tredjepart. Når du har downloadet og installeret app’en samt tilmeldt dig 
MobilePay,	har	du	accepteret,	at	du	afgiver	elekt roniske	spor.	A f	tek niske	
årsager er det ikke muligt at bruge MobilePay uden brug af elektroniske 
spor. Du skal afinstallere app’en, hvis du ikke længere ønsker, at der 
sættes elektroniske spor.  

19.  Kontakt/kundeservice
Du kan kontakte Danske Bank, Support Direkte via MobilePay eller ved 
at finde telefonnummeret på www.danskebank.dk. Support Direkte kan 
hjælpe dig med MobilePay og spærre for MobilePay. 

20.  Ændringer 
Vi kan ændre disse betingelser uden varsel, hvis ændringerne er til for-
del for dig. Hvis ændringerne ikke er til fordel for dig, kan vi ændre dem 
med to måneders varsel. Ændrer vi betingelserne, får du direkte besked 
pr. e-mail.

Ændrer vi betingelserne, skal du, senest inden ændringerne træder 
i kraft, give os besked, hvis du ikke ønsker at være bundet af de nye 
bet ingelser.	Hører	v i	ik ke	f ra	dig,	bet rag ter	v i	det	som	din	accept	af	
ændringerne. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de 
nye betingelser, anser vi aftalen om MobilePay for at være ophørt på det 
tidspunkt, de nye betingelser træder i kraft. 

21. Lovvalg og værneting
Aftalen og enhver tvist, der udspringer af denne aftale, er underlagt 
dansk ret. 

22. Tilsyn
Du kan finde oplysninger om Danske Banks tilladelser og det tilsyn,  
banken	er	under,	i	”A lmindelige	forret ningsbet ingelser	-	forbr ugere”.
 
23. Klagemuligheder
Du	kan	læse	om	dine	k lagemuligheder	i	Danske	Banks	”A lmindelige	
forret ningsbet ingelser	-	forbr ugere”.



24. Garantifonden for indskydere og investorer
Du kan læse om Garantifonden for indskydere og investorer i Danske 
Banks	”A lmindelige	forret ningsbet ingelser	-	forbr ugere”.		

25. Nyt eksemplar af betingelserne
Mister du disse betingelser, eller har du af anden grund behov for et nyt 
eksemplar, kan du finde dem på www.danskebank.dk/vilkaar. Du er også 
velkommen	t il	at	kontakte	Danske	Bank,	Suppor t	Direkte	–	se	kontakt in-
formationer på www.danskebank.dk. 


