
Ansøgningsblanket  
til Mastercard Family
Nykredit udsteder kreditkort efter en individuel vurdering af din 
økonomi. Vi kan  indhente oplysninger fra kreditoplysningsbureauer, 
hvis vi mener, det er nødvendigt for at vurdere din økonomi.

HUSK at vedlægge

 legitimation (kopi af pas eller kørekort)

Dine oplysninger (Familykortholder)

Navn: 

Adresse: 

Postnummer og by: 

CPR-nr.:  Telefon privat:  Mobil: 

Oplysninger på Mastercard kortholder (Hovedkortholder)

Navn: 

CPR-nr.:

Valg af pinkode

 Jeg ønsker samme pinkode som mit nuværende kort i Nykredit*

Mit nuværende kortnummer:  
*det er muligt at vælge samme pinkode, som du har til et af dine eksisterende betalingskort i Nykredit (Visa/Dankort, Visa Debit eller Mastercard).
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Fortsættes næste side



Erklæring (Familykortholder)
Jeg er opmærksom på, at Mastercard Family forsikringspakken alene omfatter en købsforsikring. Til Mastercard Platinum Family tilbydes desuden rejseassistance.  
Rejseassistance er en service, hvor SOS International A/S i visse situationer tilbyder praktisk hjælp, og der er således ikke tale om en forsikringsordning.

Det løbende forbrug på Mastercard Family kortet sker på den Mastercard konto, som er oprettet i forbindelse med oprettelse af kort til kontohaver. Det aftalte forbrugsmaksimum  
på Mastercard kontoen omfatter det samlede forbrug for alle kort tilknyttet Mastercard kontoen. 

Kortholderen af et Mastercard Family kort hæfter personligt for brug af kortet. Hæftelsen kan kun ophøre med virkning fra det tidspunkt, hvor det udstedte Mastercard Family kort  
er opsagt og spærret i Nykredit Bank A/S, og samtlige tilgodehavender er betalt.

Aftalegrundlaget for Mastercard Family er denne ansøgningsblanket inkl. øvrige vilkår, Brugerregler for Mastercard Gold Family/Mastercard Platinum Family, Prisliste for betalings- og 
kreditkort og Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder. Alle vilkårene kan ses på nykredit.dk/vilkaar. Jeg accepterer reglerne, når jeg aktiverer kortet.

For at SOS International A/S kan bistå mig, hvis der sker skade, som er dækket af forsikringen, giver jeg samtykke til, at Nykredit Bank A/S videregiver CPR-nr., navn og adresse til SOS 
International A/S.

Ovennævnte samtykke er en forudsætning for at have Mastercard.  
Jeg er opmærksom på, at Nykredit Bank A/S modtager provision ved kortets anvendelse i forretninger mv.

  
Dato   Underskrift  

Erklæring (Hovedkortholder)

Ovennævnte, som er min ægtefælle, samlever eller mit barn over 18 år, gives fuldmagt til at disponere på min Mastercard konto ved Family kort. 
Fuldmagten gælder indtil Nykredit Bank A/S modtager en skriftlig tilbagekaldelse. Family kortet skal hurtigst muligt efter tilbagekaldelsen klippes over.

Jeg er indforstået med, at ovennævnte Family kort udstedes, og at jeg som kontohaver hæfter for enhver forpligtelse, der måtte opstå som følge heraf. Hæftelsen gælder indtil det 
tidspunkt, hvor det udstedte kort er opsagt og spærret i Nykredit Bank A/S, og samtlige tilgodehavender er indfriet. 

Som kontohaver er jeg ansvarlig for det samlede forbrug på Mastercard kontoen, uanset om betalingerne er foretaget med Family kort eller mit eget kort.

  
Dato   Underskrift (Mastercard kortholder)  

Send blanketten til Nykredit
Når du har udfyldt blanketten, kan du sende den og eventuelle bilag til os sikkert via MitNykredit – Beskeder.  
Du kan også sende den med fysisk post til:

Nykredit Direkte® 
Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V

http://nykredit.dk/vilkaar
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