
 

 

 

Tillægsbetingelser for Automatisk kortbetaling 
 
For aftaler om Automatisk kortbetaling gælder følgende betingelser i tillæg til Ekspres Bank’s 
Almindelige Forretningsbetingelser for levering og drift af Ekspres Bank’s tjenester (Ekspres Bank’s 
Almindelige Forretningsbetingelser). Ved modstrid mellem betingelserne går disse særskilte betingelser 
for Automatisk kortbetaling forud. 
 
En aftale om Automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betaling af regninger fra Ekspres Bank 
vedrørende tilbagebetaling på Ekspres Bank’s kreditter sker ved automatisk overførsel af regningsbeløbet 
fra kundens betalingskort til Ekspres Bank. Den automatiske overførsel sker på datoen for 
betalingsfristens udløb – normalt første hverdag i måneden. Ved Automatisk kortbetaling er 
betalingsfristen minimum 3 dage efter regningsdatoen. 
 
Tilmelding til Automatisk kortbetaling kan ske via Ekspres Bank’s online ansøgning eller Ekspres Bank’s 
netbank (MinKonto). Ved kundens tilmelding til Automatisk kortbetaling opkræver Ekspres Bank ikke 
betalingsgebyr pr. udsendt regning. 
 
Ved kundens tilmelding til Automatisk kortbetaling, tilmeldes kunden til levering af kvittering på Ekspres 
Bank’s netbank (MinKonto). 
 
Ved kundens tilmelding til Automatisk kortbetaling registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt 
efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard) de 
nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort på 
vegne af Ekspres Bank. Kunden kan til enhver tid ændre betalingskort-oplysningerne via Ekspres Bank’s 
netbank (MinKonto). 
 
Kunden kan endvidere til enhver tid framelde sig Automatisk kortbetaling. Hvis kunden er tilmeldt 
Automatisk kortbetaling, og kunden ønsker at afvise betalingen af en regning, kan afvisningen ske via 
Ekspres Bank’s netbank (MinKonto) eller ved henvendelse til Ekspres Bank.  
 
Afvisningen skal ske senest dagen inden betalingsfristen. Hvis kunden er tilmeldt Automatisk 
kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (f.eks. 
hvis betalingen afvises af kunden eller af kundens bank), er Ekspres Bank berettiget til at fremsende en 
rykker til kunden. Rykkeren fremsendes pr. almindelig post. Ekspres Bank er berettiget til at opkræve et 
rykkergebyr herfor, jf. pkt. 20 i Ekspres Bank’s Almindelige Forretningsbetingelser for udlån.  
 
Ekspres Bank er berettiget til at ophæve aftalen om Automatisk kortbetaling, hvis betalingen afvises. 


