
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travel Card prisliste 

Der er følgende priser for brug af et Travel Card: 

 
Type Pris 

Forudbetalt årligt beløb  199 kr. 

Hævning i automater i Eurozonen, USA, Storbritannien, Sverige og 
Norge1) 

0 kr. 

Betaling i forretning i Eurozonen, USA, Storbritannien, Sverige og 
Norge2), 3) 

0% 

Valutaveksling i app’en4) 0% 

Spærring af kort 0 kr. 

Erstatningskort 99 kr. 

Hævning i automater i resten af verden1) 1,2 Euro 

Betaling i forretning i resten af verden3), 5) 0,4% 

1) Visse lokale hæveautomater pålægger et gebyr ved anvendelse heraf. Dette er ikke gebyrer, som Lunar Card kan forhindre. 

2) Dette forudsætter, at pengene er vekslet i app’en til den brugte valuta, inden transaktionen foretages. Hvis pengene står i EUR og bruges i USD, 

GBP, SEK eller NOK, veksles pengene i transaktionsøjeblikket. Her benyttes valutakursen på dagen fra MasterCard: 

https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html  

3) Visse betalingsmodtagere kan opkræve et gebyr for brug af kortet. Dette kan Lunar Card ikke forhindre. Husk dog altid at betale i lokal valuta 

for at minimere denne risiko. 

4) Alle valutavekslinger i valutamarkedernes åbningstider veksles til realtidskursen, der tilbydes af vores samarbejdspartner. Når valutamarkedet er 

lukket eller utilgængeligt for de enkelte valuta (fx weekender og bankhelligdage for de enkelte lande), tilføjer vi et mindre gebyr for at sikre os 

mod potentielle tab og store udsving i valutakurserne. I tidsrummene, hvor valutamarkedet er lukket eller utilgængeligt, handler du til seneste 

tilgængelige spotkurs, inklusiv et gebyr på 0,5% heraf. 

5) Kortet kan benyttes i alle andre lande end i Eurozonen, USA, England, Sverige og Norge, så længe man benytter EUR. Her benyttes valutakursen 

på dagen fra MasterCard: https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html. Valutakursen på dagen er pålagt et 

gebyr på 0,4% 

  



Der er følgende hæve- og betalingsgrænser på et Travel Card: 

 
Type Beløb 

Beløbsgrænse for indestående på ethvert givent tidspunkt 15.000 Euro 

Indskudsgrænse pr. år 50.000 Euro 

Indskudsgrænse pr. måned 20.000 Euro 

Indskudsgrænse pr. dag 5.000 Euro 

Vekslingsgrænse (indskud og vekslinger i app’en) pr. dag 15.000 Euro 

Vekslingsgrænse (indskud og vekslinger i app’en) pr. måned 20.000 Euro 

Vekslingsgrænse (indskud og vekslinger i app’en) pr. år 50.000 Euro 

Kontanter pr. år 20.000 Euro 

Kontanter pr. måned 10.000 Euro 

Kontanter pr. dag 1.000 Euro 

Maksimal antal kontanter pr. hævning 500 Euro 

Varekøb pr. år 50.000 Euro 

Varekøb pr. måned 20.000 Euro 

Varekøb pr. dag 5.000 Euro 

 


