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Ved etablering, vil BNPL funktionalitet blive aktiveret for alle Jyske MasterCard Firmakort og
Jyske MasterCard Indkøbskonti, der er etableret under virksomhedens CVR nummer.



BNPL funktionalitet indebærer, at flybillet transaktioner, der er købt på ovennævnte Jyske
MasterCard produkter og modtages hos kort-/kontoudsteder med information om
afrejsedato, først faktureres ved førstkommende fakturering efter afrejsedatoen.
Er afrejsen ikke sket inden 180 dage regnet fra købsdatoen, faktureres flybilletten altid ved
førstkommende fakturering herefter.
Flybillet transaktioner, der modtages hos kort-/kontoudsteder uden information om
afrejsedato, er ikke omfattet af BNPL og faktureres altid ved førstkommende fakturering efter
bogføring hos Jyske MasterCard.



For flybilletter omfattet af BNPL beregnes et gebyr pr. flybillet henhold til gældende prisblad
for Jyske MasterCard firmakunder. Gebyret tilskrives selv om flybilletten afbestilles eller ikke
benyttes. Gebyret tilskrives samtidig med fakturering af den tilknyttede flybillet.



I perioden fra registrering af en BNPL flybillet hos Jyske MasterCard og frem til fakturering, vil
transaktionen være registreret som ikke-faktureret og vil som sådan være synlig for
kortindehaver i ”Mit Jyske MasterCard”. Hvis Jyske MasterCard leverer ikke-fakturerede
købstransaktioner til virksomhedens rejseafregningssystem, vil BNPL flybilletter også indgå i
leverancen.



Såfremt en BNPL flybillet er købt på et Jyske MasterCard produkt, som ophører, er Jyske
MasterCard berettiget til at fakturere såvel flybilletten og BNPL gebyret straks.



BNPL funktionalitet må ikke uden skriftlig tilladelse fra kortudsteder/kontoudsteder anvendes
til indkøb af flybilletter/flyrejser beregnet til videresalg.



En eventuel kredit-transaktion for en annulleret BNPL flybillet, vil blive krediteret på normal
vis uden udskydelse og udløser intet gebyr.



Disse betingelser er et tillæg til de sædvanlige kort- og kontobestemmelser og denne aftale
medfører ingen ændring i kortindehavers/kontohavers forpligtelser, rettigheder eller
ordinære reklamationsregler, dog med følgende modifikation: Indsigelsesfristen på 3
måneder, der normalt regnes fra bogføringsdagen, regnes for BNPL transaktioner fra
afrejsedatoen.



BNPL aftalen løber indtil den opsiges med minimum 1 måneds skriftlig varsel.
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Gebyret tilskrives dog kun, hvis:
- transaktionsbeløbet er 149 DKK eller derover
- der er minimum 14 dage fra købsdato til afrejsedato
- transaktionen tilbageholdes ved minimum 1 fakturering af kortet/kontoen.

