KORTANSØGNING
Ansøgning
om Privatkort
Navn: ...................................................................................................................... Adresse: ........................................................................................................
CPR-nr.: .................................................................................................................. Postnr. By: ....................................................................................................
Kontonr. i Møns Bank: ...................................................................................... Telefon: .........................................................................................................

Ansøgning om Visa/Dankort
Jeg ansøger om:
 Visa/Dankort*

 Dankort*

Jeg har modtaget og erklærer mig indforstået med de regler og gode råd, der gælder for kort (evt. fra www.moensbank.dk).
Jeg erklærer mig indforstået med at opbevare kortet på betryggende vis samt godtgøre Møns Bank de tab, som denne direkte eller indirekte
måtte pådrage sig, som følge af. at dette ikke overholdes.
Jeg giver hermed samtykke til, at Møns Bank i forbindelse med bestilling eller genbestilling af kortet, foretager opslag i hævekortregistret,
ligesom jeg er opmærksom på, at jeg, i tilfælde af misbrug, vil blive indberettet til samme register med angivelse af navn, adresse, CPRnummer samt evt. kontooplysninger. Evt. betaling for brug af kortet hæves på ovennævnte konto.

Ansøgning om MasterCard Debit (samt Indbetalingskort til pengeautomat)
Ansøgning om MasterCard (min. 18 år)
Jeg ansøger om:
 MasterCard Debit Young		
 MasterCard Debit Standard 		
 MasterCard Debit Indbetaling**		
										 (til indbetaling i pengeautomat)
 MasterCard Debit Guld			
 MasterCard Debit Platin

m
MasterCard
18 år) Kredit
Ansøgning
om(min.
MasterCard
Jeg ansøger om:
 MasterCard* med max. 30.000 kr.

 MasterCard Guld* med max. 50.000 kr.

 MasterCard Platin* med max. 100.000 kr.  MasterCard Platin* med max. 250.000 kr.
Månedlig afvikling 100% over konto i Møns Bank.
Den månedlige betaling hæves på den oplyste konto.
Familiekort
Jeg ønsker også et Familiekort til:

Navn: _________________________________ CPR-nr.: _________________________

Erklæring
Jeg har modtaget, læst og accepteret kortbestemmelser og prisliste (evt. fra www.moensbank.dk), ligesom jeg bekræfter rigtigheden af
oplysningerne i denne ansøgning. Jeg erkender at skylde Møns Bank det beløb, der måtte være trukket på kortkontoen med eventuelt tillæg
af rente, overtræksrente samt gebyrer og omkostninger, jf. § 11 i Lov om visse betalingsmidler.
Jeg accepterer at:
• Møns Bank vurderer min økonomi og eventuelt indhenter oplysninger hos eller videregiver oplysninger til kreditoplysningsbureauer
og pengeinstitutter om både nuværende og evt. tidligere engagementer med Møns Bank
• Møns Bank løbende vurderer min økonomi
• der kan knyttes de til enhver tid eksisterende tillægsydelser til kortet. Oplysninger om samarbejdspartnere fås i Møns Banks afdelinger og
på www.lpmastercard.dk
• Møns Bank er berettiget til at udveksle oplysninger med en samarbejdspartner. Oplysningerne bruges til at etablere og administrere
tillægsydelser, der er knyttet til kortet, og ved eventuel skadebehandling
• aftalegrundlaget for MasterCard består af denne ansøgningsblanket, kortbestemmelserne og prislisten.
Jeg er opmærksom på, at Møns Bank modtager provision ved kortets anvendelse i forretninger mv.

Ansøgers underskrift ______________________________________________		

Dato ______________________

Evt. arbejdsgivers underskrift _______________________________________ **

Dato ______________________

* MasterCard Kredit, Dankort og Visa/Dankort kræver at du er fyldt 18 år samt at Møns Bank godkender din kreditværdighed.
** MasterCard Debit Indbetaling kræver arbejdsgivers underskrift.

