
Bliv klogere på  
indløsningsaftaler
For at du som butiksejer kan tage imod betaling via en kort-terminal, skal der 
indgås en aftale mellem dig som butiksejer og en ”kort-indløser”, der som  
udgangspunkt er en bank. Indløserens formål er helt enkelt at håndtere pengene 
fra din kundes konto over til din butiks konto.

LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE >

Sofier
Pos made simple



Hvad er en indløsningsaftale? 
For at du som butiksejer kan tage imod betaling via en kort-terminal, skal der 

indgås en aftale mellem dig som butiksejer og en ”kort-indløser”, der som  

udgangspunkt er en bank. Indløserens formål er helt enkelt at håndtere pengene 

fra din kundes konto over til din butiks konto.

Indløseren skal godkende din butik til at kun-

ne modtage betalingskort af forskellig typer, 

og denne godkendelse afsluttes med en ind-

løsningsaftale. Godkendelsesprocessen kan 

være tidskrævende, afhængigt af den enkelte 

indløser. 

Der er intet krav om, at du som butiksejer 

skal kunne tage imod alle typer kort; Dankort, 

VISA, Mastercard, American Express, osv. Det 

er derfor op til den enkelte butik, hvilken ind-

løser de ønsker at indgå aftale med. 

Dankort / Debetkort

I Danmark er det Nets (Det tidligere PBS), 

der har monopol på alle Dankort-indløsnin-

ger. Derfor, hvis du ønsker at kunne tilbyde 

kunderne muligheden for betaling via ”rene”  

Dankort, skal der indgås en aftale med Nets. 

Fordelen ved Dankortbetaling er, at købet  

under normale omstændigheder vil være bog-

ført på din forretningskonto førstkommende 

bankdag efter købet. Pengene hæves nemlig 

fra Dankort-holderens konto med det samme 

og overføres til butikkens konto. 

I Danmark er der mere end 4 mio. Dankort 

i brug - hvoraf ca. halvdelen er Visa/Dan-

kort-holdere.

Kreditkort 

For at butikken kan tage imod udenlandske 

kreditkort eller dansk udstedte (VISA, Ma-

stercard, AE osv.) er det nødvendigt at indgå 

en yderligere aftale med en indløser, der kan 

administrere disse typer transaktioner. Dette 

er ikke inkluderet i indløsningsaftalen for  

Dankort med NETS.

Der eksisterer mange kreditkortindløsere - 

heraf kan nævnes Teller, Samport (Bambora), 

Euroline, Handelsbanken, osv.

Der kan være meget stor prisforskel på opstart 

og abonnement samt transaktionsgebyrer.

Ydermere kan der også være store forskelle på 

antallet af afregningsdage (antal bankdage), 

fra korttransaktionen er modtaget, til at kort-

transaktionen er afregnet og til rådighed på 

butikkens konto. 

Der kan gå alt fra 2 til 31 dage, hvilket afhæn-

ger af indløserens forudsætninger, og dette 

kan have stor betydning for butikkens likvidi-

tet. 

Ønsker du hjælp til at finde den rette indløser, er 

du meget velkommen til at kontakte Sofier på tlf. 

70 23 20 22 eller info@sofier.com.


