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Ansøgningsblanket til  
Nykredit Kreditkort
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 seneste*

 årsopgørelse fra SKAT     lønseddel

	 årsoversigt	fra	pengeinstitutter	og	finansieringsselskaber	  årsregnskab (hvis ansøger er selvstændig)

 oversigt over evt. anparter    legitimation (kopi af pas eller kørekort)

* medmindre du har sendt dokumenterne til Nykredit inden for det seneste år.

Kredit på kortet

Jeg ønsker et Nykredit Kreditkort med et forbrugsmaksimum på:

 Mastercard Blue Shopping  Mastercard Gold  Mastercard Platinum

Angiv max:  Angiv max:  Angiv max:  
(10.000 - 100.000 kr.)  (10.000 - 100.000 kr.) (10.000 - 150.000 kr.)

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).

Dine oplysninger

Navn: 

Adresse: 

Postnummer og by: 

CPR-nr.:  Telefon privat:  Mobil: 

Civilstatus

 Gift  Samlevende  Skilt/separeret  Alene

Antal hjemmeboende børn i husstanden: 

Fødselsdato (dato/år):  Fødselsdato (dato/år): 

Fødselsdato (dato/år):  Fødselsdato (dato/år): 
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Boligform

 Eget hus  Lejet værelse/kollegie

 Ejerlejlighed  Andelsbolig

 Lejebolig  Hos forældre

Nuværende adresse siden (måned/år): 

Beskæftigelse

 Lønmodtager  Uden beskæftigelse  Medhjælpende ægtefælle

 Selvstændig  Studerende

 Hjemmegående  Pensionist

Ansat siden (måned/år): 

Stilling:  

Medlem af A-kasse:  Ja  Nej

Nuværende betalingskort hos andre end Nykredit

 Visa/Dankort     Benzinkort  Dankort

 Debetkort  Kontokort/kviklån  Kreditkort

 Andet  

Anparter

Jeg har anparter:  Ja  Nej

Anpartens navn:   Anpartens nr.:  

Betaling af kreditten

Vi opretter en Mastercard konto til dit Mastercard. Det løbende forbrug bliver registreret på denne konto. Forbruget bliver gjort op i midten af hver måned, og du betaler ydelsen den  
1. bankdag i måneden efter. Ydelsen skal betales fra denne konto i Nykredit Bank A/S:

Reg. nr.:   Kontonr.:  
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Erklæring 

Jeg erkender at skylde Nykredit Bank A/S ethvert beløb, der måtte være trukket på Mastercard kontoen med eventuelt tillæg af rente, overtræksrente samt gebyrer og omkostninger. 
Jeg bekræfter derudover rigtigheden af oplysningerne i denne ansøgning. Aftalegrundlaget for mit Mastercard kreditkort er denne ansøgningsblanket inkl. øvrige vilkår, Brugerregler 
for Mastercard Blue Shopping/Brugerregler for Mastercard Gold/Brugerregler for Mastercard Platinum, 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.

Samtykke til videregivelse i forbindelse med administration af betalingskort og tillægsydelser
Til aftalen er tilknyttet både et betalingskort og tillægsydelser, som kun kan anvendes hvis vi udveksler information til administration af både kort (oprettelse, status og transaktions-
validering) og tillægsydelser.

For at kunne tilbyde dig det/de i aftalen nævnte betalingskort, udveksler Nykredit oplysninger om dig til Mastercard, Idemia A/S og Nets A/S med det formål at håndtere og administrere  
de i aftalen tilknyttede betalingskort, herunder for at dit betalingskort kan oprettes, produceres, fungere som betalingsmiddel, og at betalingen kan gennemføres i butikkerne hvor 
kortet bruges.

For yderligere at kunne tilbyde dig de tillægsydelser der er tilknyttet det/de i aftalen nævnte betalingskort, udveksler Nykredit oplysninger om dig til Privatsikring A/S og SOS International 
A/S med det formål at tillægsydelserne kan anvendes. Det drejer sig om Rejse- og øvrige forsikringer tilknyttet dit betalingskort og skadeshåndtering.

Du kan se hvilke oplysninger der videregives samt læse privatlivspolitikkerne for de virksomheder, som der videregives oplysninger til eller som i øvrigt leverer ydelser ifm. dine betalings-
kort og/eller tillægsydelser på følgende links: 

Mastercard: Korttype, kortnummer, status og udløbsdato 
Privatlivspolitik (komplet URL)  www.mastercard.dk/da-dk/vision/vores-ansvar/din-integritet/global-databeskyttelseserklaering.html 

Idemia A/S: Korttype, kortnummer, status, udløbsdato, cpr.nr., navn, adresse og telefonnummer 
Privatlivspolitik (komplet URL) www.idemia.com/legal-notes-privacy-policy  

Nets A/S: Korttype, kortnummer, status, udløbsdato, cpr.nr., navn, adresse og telefonnummer  
Privatlivspolitik (komplet URL) www.nets.eu/dk-da/Pages/privacy-notice-for-nets.aspx 

Privatsikring A/S Korttype, kortnummer, status, udløbsdato, cpr.nr., navn og adresse  
Privatlivspolitik (komplet URL) www.privatsikring.dk/om-privatsikring/persondatapolitik

SOS International A/S: Korttype, kortnummer, status, udløbsdato, cpr.nr., navn og adresse  
Privatlivspolitik (komplet URL) www.sos.eu/da/om-os/compliance/#persondatapolitik

Nykredit og de pågældende virksomheder er hver især selvstændig dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger. Nykredit Bank A/S behandler dine personoplysninger i 
overensstemmelse med vores privatlivspolitik som du kan finde på nykredit.dk/personoplysninger.

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

  
Dato   Underskrift  

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
https://www.mastercard.dk/da-dk/vision/vores-ansvar/din-integritet/global-databeskyttelseserklaering.html
https://www.idemia.com/legal-notice
https://www.nets.eu/gdpr/pages/privacy-notice-for-nets.aspx
https://www.privatsikring.dk/om-privatsikring/persondatapolitik
https://www.sos.eu/da/om-os/compliance/#persondatapolitik
https://www.nykredit.dk/personoplysninger-og-cookies/
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