Standardpriser for MasterCard, Visa, JCB og UnionPay
(Gældende fra 1. juli 2012)
Priserne er ikke momsbelagte

Fysisk handel

Selvbetjente
automater

Internethandel

Post- og telefonordre

Transaktionspris – udenlandsk
udstedte MasterCard og Visa

2,95 %

2,95 % min. 1,95 kr. pr. transaktion

Transaktionspris – JCB og UnionPay

3,75 %

3,75 % min. 1,95 kr. pr. transaktion

Transaktionspris – dansk udstedte
kreditkort

1,10 %

1,50 % min. 0,70 kr. pr. transaktion

Transaktionspris – dansk udstedte
debetkort

0,95 %

1,50 % min. 0,70 kr. pr. transaktion

Månedsabonnement

80 kr.

100 kr.

1

Oprettelse

500 kr.

500 kr.

1.000 kr.

Tillæg for hasteoprettelse

350 kr.

-

-

Elektronisk advisering

2

2

1.000 kr.
-

Ingen beregning

Genfremsendelse af elektronisk
advisering

1-10 stk. 45 kr., 11-20 stk. 135 kr., flere end 20 stk. 225 kr.

Papiradvisering

30 kr. pr. advisering

Genfremsendelse af papiradvisering

30 kr. pr. advisering + 1-10 stk. 50 kr., 11-20 stk. 150 kr., flere end 20 stk. 250 kr.

Indsigelsesbehandling

250 kr. pr. berettiget indsigelse fra kortholder

Kopi af betalingskortaftale

240 kr.

Transaktionspris for krediteringer
Fall back transaktioner

3

2 kr.
7,50 kr. pr. transaktion

-

i tillæg til transaktionspris
Genskabelse af transaktioner, hvis det
ikke skyldes et nedbrud hos Teller

-

-

45 kr. pr. transaktion

Multicurrency (ikke muligt ved selvbetjente automater)
Du kan aflevere transaktioner til Teller
4
i alle valutaer . Teller kan afregne til
dig i følgende valutaer: Europæiske:
5
DKK, EUR , GBP, SEK, NOK, CHF,
LVL, LTL, PLN, CZK, HUF og TRY.
Ikke-europæiske: USD, CAD, JPY,
AUD, NZD, HKD, SGD, ZAR og MXN.
For hver valuta skal du angive en
valutakonto
For sent indsendte transaktioner
på dansk udstedte kort

6

For sent indsendte transaktioner
på udenlandsk udstedte kort

6

Konsulentydelser

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

7

0,20 % af omsætningen

0,40 % af omsætningen
Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente + 7 %
Statistisk materiale, telefonisk rådgivning mv.: 755 kr. pr. time.
Rådgivning om tekniske løsninger, mv.: 1.280 kr. pr. time

Hvis du samtidig ansøger om American Express er denne oprettelse med i prisen.
Prisen er for sagsbehandling, og vi trækker derfor pengene med det samme.
En fall back transaktion er en magnetstribe transaktion foretaget på et chipkort i en chipterminal.
Transaktioner med JCB kan kun foregå i europæiske valutaer og JPY og USD.
Betalinger i fremmed valuta kan kun gennemføres med udenlandsk udstedte kort.
Transaktioner skal indsendes senest 3 dage efter købsdatoen.
Priserne indeksreguleres 1. januar hvert år.

Teller A/S Lautrupbjerg 10
P.O 500, DK-2750 Ballerup

Kundeservice
+45 44 89 24 80
www.teller.com/dk/kontakt

CVR-nr
27226086
www.teller.com/dk

TEL024 • 08.12 • Bohemian.dk

Renter efter forfaldsdato

Ved omregning mellem to europæiske valutaer fradrager Teller 0,66 % af kortomsætningen.
Ved omregning mellem en europæisk og en ikke-europæisk og mellem to ikke-europæiske fradrager Teller 1,35 %
af kortomsætningen. Teller omregner til Nationalbankens kurs på datoen hvor Teller modtager transaktionen
(undtagelser kan forekomme)

