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Betaling med absi-kort hos
medlems-virksomheder.

Når du vælger at betale med dit
absi-kort i en forretning, bruger du
Betaling i butik med Dankort
terminal (Pinkode-terminal)
1.
2.
3.

Gennemfør handlen i
butikken ganske som normalt
Kør absi-kortet gennem
terminalen, indtast din PINkode og godkend beløbet.
Systemet godkender
transaktionen, hvis der er
dækning på absi -kontoen,
ellers afvises denne.

5. Strimlen underskrives og
en kopi beholdes.

Såfremt du i forbindelse med et køb
anvender dit absi-kort til á conto
indbetaling, depositum eller anden
forudbetaling til forretningen, hæfter du
selv for denne betaling, såfremt
ydelsen ikke skulle blive leveret.
Afviste transaktioner
Alle transaktioner vil blive afvist,
såfremt der ikke er dækning for
beløbet på virksomhedens absi
konto.

2.
3.

Gennemfør handlen i
butikken ganske som normalt
Sælger kører kort igennem
terminalen
Systemet printer strimmel

Ansvar for tab som følge af
misbrug.

Omkostninger ved erhvervelse og
brug af kortet.

c.

b.

Enhver virksomhed, der
melder sig ind i absi, skal
betale et medlemsindskud i
henhold til gældende priser,
og skal videre betale et
årligt kontingent.
For udstedelse af absi-kort
(udover det første) til
medarbejdere, betales et

gebyr i henhold til gældende
priser.
For udstedelse af absi-kort
på grund af navneændring
eller til erstatning for tabte
eller ødelagte kort betales et
gebyr i henhold til gældende
priser.

Transaktionsgebyrer.
a.

b.

Kortgebyr (medlemsindskud og
kontingent).
a.

Hvis du mister dit absi-kort skal du
straks meddele det på telefon
33 26 78 39 eller e-mail:
info@absi.dk
Det samme gælder, hvis kortindehaver
får mistanke om, at andre har fået
kendskab til den til kortet knyttede
personlige kode.
Har du mistet eller glemt din pinkode til
absi-kortet, skal du have både ny
pinkode og nyt absi-kort. Pinkode kan
af sikkerheds årsager ikke oplyses

eller erstattes.
Såfremt du i forbindelse med et køb
anvender dit absi-kort til á conto
indbetaling, depositum eller anden
forudbetaling til forretningen, hæfter du
selv for denne betaling, såfremt
ydelsen ikke skulle blive leveret.

Ved overskridelse af kreditmaksimum
vil enhver transaktion blive afvist af
systemet. Når kreditmaksimum er
overskredet spærres der for videre
transaktioner med absi-kortet og i
absi`s system i øvrigt.

Kortindehaveren (brugeren) kan
blive ansvarlig for tab som følge af
andres uberettigede brug af absikortet.
Sikring mod misbrug. absi-kortet skal
opbevares forsvarligt – f.eks. i
tegnebog eller i taske – aldrig i en
efterladt bil og aldrig sammen med den
personlige kode. Kortindehaver skal
jævnligt sikre, at kortet ikke er
bortkommet.

Mistet absi-kort

Kreditmaksimum

Butik med Tele terminal
(print-terminal)
1.

Systemet godkender
transaktionen, hvis der er
dækning på absi -kontoen,
ellers afvises denne.

For hver transaktion foretaget
af kortindehaver, betaler
virksomheden en
formidlingsprovision, hvis
størrelse fremgår af
medlemsbetingelserne og
hoslagte prisskema.
Der ydes ikke renter for
positive saldi på absi-konto
og der opkræves ikke renter
for negative saldi, jfr.
Medlemsbetingelser.

Kreditværdighedsvurdering.
a.

absi foretager på baggrund af
den indgivne ansøgning en
vurdering af virksomhedens
kreditværdighed, eventuelt
ved indhentelse af
pengeinstitutoplysning eller
oplysning fra
kreditoplysningsbureau. absi
forbeholder sig ret til, på

b.

baggrund af den foretagne
vurdering at afslå en
ansøgning.
absi forbeholder sig ret til at
spærre for brug af alle til en
konto knyttede kort, hvis
kontoindehaveren bliver
opført i RKI-registeret eller
lignende. Spærringen vil blive
ophævet igen, hvis
kontoindehaveren slettes af
RKI-registeret.
Returnering af varer

Forretningerne har meget forskellige
regler for returnering og ombytning af
varer. Spørg derfor inden du handler,
så er du på den sikre side. Jfr. absi
medlemsbetingelser er absi alene
formidler.
Hvis en vare returneres og der
udstedes kreditnota, vil beløbet blive
tilbageført på virksomhedens absikonto, den dag returneringen sker.
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