10
gode råd om dit
betalingskort

10 gode råd når du bruger
dit betalingskort
De fleste danskere har et betalingskort. Det er et af de
mest udbredte betalingsmidler i Danmark.
Betalingskort er også et af de sikreste betalingsmidler,
der findes og misbrug i forbindelse med betalingskort
er forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe
endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd:

Under brug
• Beskyt din PIN-kode ved indtastning. Lad ikke
andre kunne aflæse koden, når du taster den ind.
• Skriv aldrig under på en kvittering, før total
beløbet er påført.
• Husk din kvittering og gem den til senere
kontrol af kontoen.

Før brug
• Opfat dit betalingskort som ethvert andet betalingsmiddel. Opbevar det derfor sikkert såvel ude som
hjemme. Lad det f.eks. ikke ligge fremme.
• Lær din PIN-kode udenad. Brug en PIN-kodehusker, hvis du ikke er sikker på, at du altid kan
huske koden. Du kan eventuelt selv printe PINkode-huskeren, eller få en i dit pengeinstitut.
• Opgiv aldrig kortets PIN-kode til andre - den er
personlig og kun du må kende den.
• Brug ikke din PIN-kode til andre formål.

Efter brug
• Tjek posteringer på din konto – via kontoudskriften, din e-bank eller andet.
• Kontroller med jævne mellemrum, at du ikke
har mistet kortet.
• Reager øjeblikkeligt, hvis dit kort er bortkommet eller du får mistanke om, at det kan
være misbrugt. Kontakt hurtigst muligt dit
pengeinstitut/kortudsteder. Uden for pengeinstituttets åbningstid kan du kontakte PBS
på telefon: 44 89 29 29.

Læs mere på:
www.crimprev.dk • www.dankort.dk • www.pbs.dk

Pin-kode-husker
Vejledning i anvendelse af PIN-kode-husker:
1. Udvælg 4 af de farvede felter, i et mønster,
som du altid kan huske.
2. Skriv din PIN-kode i de 4 felter.
3. Udfyld resten af de farvede felter med
vilkårlige tal fra 0-9. Dette bevirker, at din
PIN-kode bliver “skjult”, så det kun er dig,
som ved, hvilke 4 felter din kode står i.
Husk:
• Alle tal fra 0-9 skal optræde 4 gange hver på
kortet når du er færdig med at udfylde det.
• Skriv alle tallene ens og med samme pen.
• Markér aldrig felterne, hvor din PIN-kode står.
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Hele sikkerheden består i, at kun du ved, hvilket
mønster koden står i.

