
Sidst opdateret: 14. september 2020

Du kan finde oplysninger om ændringer i vores takster og gebyrer, og hvornår de vil blive anvendt på vores side om opdateringer af politikker. Du kan også se
disse ændringer ved at klikke på "juridisk" nederst på alle websider og derefter vælge "Opdatering af politikker". 

Indenlandsk: En betaling, der sker, når både afsenderen og modtageren er registreret hos eller identificeret af PayPal som bosiddende i det samme land eller
område. 

International: En betaling, der sker, når afsenderen og modtageren er registreret hos eller identificeret af PayPal som bosiddende i forskellige lande eller
områder. Visse lande er grupperet sammen, når der beregnes gebyrer for international betaling. Hvis du vil se en liste over vores grupperinger, skal du gå til
vores tabel med grupperinger af lande og områder. 

Internationale betalinger i euro (EUR) eller svenske kroner (SEK), hvor både afsenderen og modtageren er registreret hos eller identificeret af PayPal som
bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), behandles som indenlandske betalinger, hvad angår gebyrer.

Tabel med landekoder: Vi henviser muligvis til lande- eller områdekoder på to bogstaver på vores sider om gebyrer. Hvis du vil se en komplet liste over
PayPals landekoder, skal du gå til vores tabel med landekoder.

Relevant land/område

Priserne, der er offentliggjort nedenfor, gælder for PayPal-konti for indbyggere i følgende land/område:

Liste over land/område

Danmark (DK)

Priser for erhvervsbetalinger

Når du køber eller sælger varer eller tjenesteydelser, modtager betalinger via QR-koder, foretager en hvilken som helst erhvervsbetaling, sender eller modtager
et velgørenhedsbidrag eller modtager en betaling, når du "anmoder om penge" ved hjælp af PayPal, kalder vi det for en "erhvervsbetaling".

Standardgebyr for modtagelse af indenlandske betalinger

Betalingstype Pris

“Erhvervsbetaling” 3,40 % + fast gebyr

Betalinger med QR-kode 0,90 % + fast gebyr

Forhandlergebyr for modtagelse af indenlandske betalinger

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?locale.x=da_DK


Denne pris, der er betinget af berettigelse, godkendelse af ansøgning fra PayPal og vilkårene i brugeraftalen, gælder for alle indenlandske
erhvervsbetalinger. PayPal kan evaluere ansøgninger fra sag til sag, herunder ud fra, men ikke begrænset til, følgende kriterier: kvalificerende månedlig
salgsvolumen, størrelse på gennemsnitlig indkøbsvogn og en konto uden udeståender. Læs vores brugeraftale for at få mere at vide.

Land/område for modtagerens adresse

Danmark (DK)

Samlet beløb for erhvervsbetalinger
modtaget i forrige kalendermåned

Pris

0,00 – 20.000,00 DKK 3,40 % + fast gebyr

20.000,01-80.000,00 DKK 2,90 % + fast gebyr

80.000,01-400.000,00 DKK 2,70 % + fast gebyr

400.000,01-800.000,00 DKK 2,40 % + fast gebyr

800.000,00+ DKK 1,90 % + fast gebyr

Modtage internationale betalinger

Gebyret gælder for modtagelse af indenlandske erhvervsbetalinger og betalinger via QR-kode plus det ekstra procentbaserede gebyr for internationale
erhvervsbetalinger.

Ekstra procentbaseret gebyr for internationale erhvervsbetalinger

Afsenderens land/område Gebyr

Canada og USA 2,00 %

Europa I 0,50 %

Europa II 2,00 %

Nordeuropa 0,50 %

Resten af verden 2,00 %

Fast gebyr for erhvervsbetalinger (baseret på modtaget valuta)

Valuta Gebyr

Australske dollar 0,30 AUD

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=da_DK
https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=da_DK


Valuta Gebyr

Brasilianske real 0,60 BRL

Canadiske dollar 0,30 CAD

Tjekkiske koruna 10,00 CZK

Danske kroner 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Hongkong dollar 2,35 HKD

Ungarske forint 90,00 HUF

Israelske new shekels 1,20 ILS

Japanske yen 40,00 JPY

Malaysiske ringgit 2,00 MYR

Mexicanske pesos 4,00 MXN

Valuta Gebyr

Nye taiwanske dollar 10,00 TWD

Newzealandske dollar 0,45 NZD

Norske kroner 2,80 NOK

Filippinske pesos 15,00 PHP

Polske zloty 1,35 PLN

Russiske rubler 10,00 RUB

Singapore dollar 0,50 SGD

Svenske kroner 3,25 SEK

Schweizerfranc 0,55 CHF

Thailandske baht 11,00 THB

Britiske pund 0,20 GBP

Amerikanske dollar 0,30 USD

Fast gebyr for betalinger via QR-kode (baseret på modtaget valuta)



Valuta Gebyr

Australske dollar 0,10 AUD

Brasilianske real 0,20 BRL

Canadiske dollar 0,10 CAD

Tjekkiske koruna 3,00 CZK

Danske kroner 0,70 DKK

Euro 0,10 EUR

Hongkong dollar 0,80 HKD

Ungarske forint 30,00 HUF

Nye israelske shekler 0,40 ILS

Japanske yen 12,00 JPY

Malaysiske ringgit 0,70 MYR

Mexicanske pesos 2,00 MXN

Valuta Gebyr

Nye taiwanske dollar 3,00 TWD

Newzealandske dollar 0,15 NZD

Norske kroner 1,00 NOK

Filippinske pesos 5,00 PHP

Polske zloty 0,50 PLN

Russiske rubler 3,00 RUB

Singapore dollar 0,20 SGD

Svenske kroner 1,00 SEK

Schweizerfranc 0,10 CHF

Thailandske baht 4,00 THB

Britiske pund 0,10 GBP

Amerikanske dollar 0,10 USD



Priser for betalinger til velgørende organisationer

Priserne for betalinger til velgørende organisationer er betinget af ansøgning og forhåndsgodkendelse fra PayPal. Når de er blevet godkendt af PayPal, gælder
disse priser for alle erhvervsbetalinger, der modtages på din PayPal-konto. Enhver henvisning til "fast gebyr" betyder det faste gebyr for betalinger til
velgørende organisationer.

Modtage indenlandske betalinger til velgørende organisationer

Betaling Pris

Danmark (DK) 1,90 % + fast gebyr

Modtagelse af internationale betalinger til velgørende organisationer

Gebyret for modtagelse af indenlandske betalinger til velgørende organisationer anvendes plus det ekstra procentbaserede gebyr for internationale
erhvervsbetalinger.

Fast gebyr for betalinger til velgørende organisationer (baseret på modtaget valuta)

Valuta Gebyr

Australske dollar 0,30 AUD

Brasilianske real 0,60 BRL

Canadiske dollar 0,30 CAD

Tjekkiske koruna 10,00 CZK

Danske kroner 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Hongkong dollar 2,35 HKD

Ungarske forint 90,00 HUF

Israelske new shekels 1,20 ILS

Japanske yen 40,00 JPY

Malaysiske ringgit 2,00 MYR

Mexicanske pesos 4,00 MXN



Valuta Gebyr

Nye taiwanske dollar 10,00 TWD

Newzealandske dollar 0,45 NZD

Norske kroner 2,80 NOK

Filippinske pesos 15,00 PHP

Polske zloty 1,35 PLN

Russiske rubler 10,00 RUB

Singapore dollar 0,50 SGD

Svenske kroner 3,25 SEK

Schweizerfranc 0,55 CHF

Thailandske baht 11,00 THB

Britiske pund 0,20 GBP

Amerikanske dollar 0,30 USD

Avancerede kortbetalinger

Brug af avancerede kortbetalinger er betinget af berettigelse, ansøgning samt godkendelse fra PayPal og din accept af vilkårene i PayPals aftale om online
kortbetalingstjenester i dit land/område. Disse priser gælder for alle erhvervsbetalinger med kort, der modtages ved hjælp af avancerede kortbetalinger (ikke
som en del af den nye betalingsløsning).

Modtage indenlandske betalinger ved hjælp af avancerede kortbetalinger

Betalingstype Pris

Gebyrstrukturen Blandede priser:
Visa og Mastercard

1,90 % + fast gebyr

Gebyrstrukturen Interchange Plus (interbankgebyrer):
Visa og Mastercard

Interbankgebyr + 1,90 % + fast gebyr

American Express 3,50 %

Interbankgebyrer: Ca. fra 0,2 % til 2,0 %. Se PayPals aftale om online kortbetalingstjenester for at få mere at vide om gebyrstrukturen
Interchange Plus og gebyrstrukturen Blandede priser og dine valg.

Modtagelse af internationale betalinger ved hjælp af avancerede kortbetalinger

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=da_DK
https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=da_DK


Gebyret for modtagelse af indenlandske betalinger ved hjælp af avancerede kortbetalinger anvendes plus det ekstra procentbaserede gebyr for
internationale erhvervsbetalinger. Ekstragebyret gælder ikke for interbankbaserede gebyrer i henhold til gebyrstrukturen Interchange Plus
(interbankgebyrer).

Interbankgebyrer: Ca. fra 0,2 % til 2,0 %. Se PayPals aftale om online kortbetalingstjenester for at få mere at vide om gebyrstrukturen
Interchange Plus og gebyrstrukturen Blandede priser og dine valg.

Fast gebyr for betalinger med avancerede kortbetalinger (baseret på modtaget valuta)

Valuta Gebyr

Australske dollar 0,30 AUD

Brasilianske real 0,60 BRL

Canadiske dollar 0,30 CAD

Tjekkiske koruna 10,00 CZK

Danske kroner 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Hongkong dollar 2,35 HKD

Ungarske forint 90,00 HUF

Israelske new shekels 1,20 ILS

Japanske yen 40,00 JPY

Malaysiske ringgit 2,00 MYR

Mexicanske pesos 4,00 MXN

Valuta Gebyr

Nye taiwanske dollar 10,00 TWD

Newzealandske dollar 0,45 NZD

Norske kroner 2,80 NOK

Filippinske pesos 15,00 PHP

Polske zloty 1,35 PLN

Russiske rubler 10,00 RUB

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=da_DK


Valuta Gebyr

Singapore dollar 0,50 SGD

Svenske kroner 3,25 SEK

Schweizerfranc 0,55 CHF

Thailandske baht 11,00 THB

Britiske pund 0,20 GBP

Amerikanske dollar 0,30 USD

Priser for alternativ betalingsmetode

Vi kan give dine kunder mulighed for at vælge en af de alternative betalingsmetoder (ABM), der er angivet i vores ABM-aftale, ved kassen for at betale dig for
køb.

Hvis du vil se en komplet liste over de alternative betalingsmetoder, som vi understøtter, kan du se bilag 1 i dit lands ABM-aftale. Du skal acceptere vilkårene
i dit lands ABM-aftale, før du kan modtage ABM-betalinger.

Vores priser for erhvervsbetalinger gælder, når du modtager ABM-betalinger. Der kan desuden gælde en nedsat pris, hvis du bruger den nye betalingsløsning

Ny betalingsløsning

Disse priser gælder for alle erhvervsbetalinger, der modtages på din PayPal-konto, når du bruger den nye betalingsløsning. Brug af den nye betalingsløsning er
betinget af berettigelse, ansøgning samt godkendelse fra PayPal og vilkårene for den nye betalingsløsning i brugeraftalen.

Modtage indenlandske betalinger ved hjælp af den nye betalingsløsning

Betalingstype Pris

Gebyrstrukturen Blandede priser:

Visa og Mastercard
Der pålægges gebyrer for avancerede kortbetalinger

Gebyrstrukturen Interchange Plus (interbankgebyrer):

Visa og Mastercard
Der pålægges gebyrer for avancerede kortbetalinger

American Express Der pålægges gebyrer for avancerede kortbetalinger

Betaling via kort fra en bruger af vores vilkår for betalinger uden en PayPal-konto 1,90 % + fast gebyr

Betaling med alternativ betalingsmetode 1,90 % + fast gebyr

Andre betalinger Priser for erhvervsbetalinger gælder

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/apm-tnc?locale.x=da_DK#annex1
https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/apm-tnc?locale.x=da_DK
https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=da_DK
https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/guest-tnc?locale.x=da_DK
https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/apm-tnc?locale.x=da_DK


Interbankgebyrer: Ca. fra 0,2 % til 2,0 %. Se PayPals aftale om online kortbetalingstjenester for at få mere at vide om gebyrstrukturen
Interchange Plus og gebyrstrukturen Blandede priser og dine valg.

Modtagelse af internationale betalinger ved hjælp af den nye betalingsløsning

Gebyret for modtagelse af indenlandske betalinger ved hjælp af den nye betalingsløsning anvendes plus det ekstra procentbaserede gebyr for
internationale erhvervsbetalinger. Ekstragebyret gælder ikke for interbankbaserede gebyrer i henhold til gebyrstrukturen Interchange Plus
(interbankgebyrer).

Interbankgebyrer: Ca. fra 0,2 % til 2,0 %. Se PayPals aftale om online kortbetalingstjenester for at få mere at vide om gebyrstrukturen
Interchange Plus og gebyrstrukturen Blandede priser og dine valg.

Fast gebyr for betalinger med den nye betalingsløsning (baseret på modtaget valuta)

Valuta Gebyr

Australske dollar 0,30 AUD

Brasilianske real 0,60 BRL

Canadiske dollar 0,30 CAD

Tjekkiske koruna 10,00 CZK

Danske kroner 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Hongkong dollar 2,35 HKD

Ungarske forint 90,00 HUF

Israelske new shekels 1,20 ILS

Japanske yen 40,00 JPY

Malaysiske ringgit 2,00 MYR

Mexicanske pesos 4,00 MXN

Valuta Gebyr

Nye taiwanske dollar 10,00 TWD

Newzealandske dollar 0,45 NZD

Norske kroner 2,80 NOK

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=da_DK
https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=da_DK


Valuta Gebyr

Filippinske pesos 15,00 PHP

Polske zloty 1,35 PLN

Russiske rubler 10,00 RUB

Singapore dollar 0,50 SGD

Svenske kroner 3,25 SEK

Schweizerfranc 0,55 CHF

Thailandske baht 11,00 THB

Britiske pund 0,20 GBP

Amerikanske dollar 0,30 USD

Samlet betaling

Samlet betaling gør det nemt at organisere og sende en e-mail til mange modtagere på én gang. Vi opkræver et gebyr for hver betaling, du sender ved hjælp af
samlede betalinger, med det gebyrloft, der er angivet nedenfor, afhængigt af betalingstypen og valutaen, der sendes i.

Overførsel af samlede betalinger

Betaling Pris

Indenlandsk samlet betaling
2 % af det samlede transaktionsbeløb (må ikke overstige det
maksimale gebyrloft for indenlandsk betaling nedenfor)

International samlet betaling i euro eller svenske kroner mellem PayPal-konti,
der er registreret i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

2 % af det samlede transaktionsbeløb (må ikke overstige det
maksimale gebyrloft for indenlandsk betaling nedenfor)

Anden international samlet betaling
2 % af det samlede transaktionsbeløb (må ikke overstige det
maksimale gebyrloft for international betaling nedenfor)

Gebyrloft for samlede betalinger

Baseret på betalingsvaluta:

Valuta
Gebyrloft for indenlandske
betalinger

Gebyrloft for internationale
betalinger

Australske dollar 16,00 AUD 100,00 AUD



Valuta
Gebyrloft for indenlandske
betalinger

Gebyrloft for internationale
betalinger

Brasilianske real 24,00 BRL 150,00 BRL

Canadiske dollar 14,00 CAD 90,00 CAD

Tjekkiske koruna 280,00 CZK 1.700,00 CZK

Danske kroner 84,00 DKK 500,00 DKK

Euro 12,00 EUR 70,00 EUR

Hongkong dollar 110,00 HKD 660,00 HKD

Ungarske forint 3080,00 HUF 18.500,00 HUF

Israelske new shekels 50,00 ILS 320,00 ILS

Japanske yen 1200,00 JPY 8000,00 JPY

Malaysiske ringgit 50,00 MYR 300,00 MYR

Mexicanske pesos 170,00 MXN 1.080,00 MXN

Nye taiwanske dollar 440,00 TWD 2700,00 TWD

Newzealandske dollar 20,00 NZD 120,00 NZD

Norske kroner 90,00 NOK 540,00 NOK

Filippinske pesos 640,00 PHP 3800,00 PHP

Polske zloty 46,00 PLN 280,00 PLN

Russiske rubler 480,00 RUB 2.800,00 RUB

Singapore dollar 20,00 SGD 120,00 SGD

Svenske kroner 100,00 SEK 640,00 SEK

Schweizerfranc 16,00 CHF 100,00 CHF

Thailandske baht 460,00 THB 2.800,00 THB

Britiske pund 10,00 GBP 60,00 GBP

Amerikanske dollar 14,00 USD 90,00 USD

Mikrobetalinger

Betinget af ansøgning og forhåndsgodkendelse fra PayPal kan du opgradere en eksisterende konto til at modtage mikrobetalingsgebyret.
Mikrobetalingsgebyrer kan være en god idé som et alternativ til standarderhvervsgebyrer for virksomheder, der behandler betalinger på under 5,00 EUR. Hvis



du opgraderer til mikrobetalingsgebyret, vil dette gebyr blive anvendt på alle de erhvervsbetalinger, du modtager på din PayPal-konto. Du skal kontakte os for
at ansøge om mikrobetalingsgebyret.

Modtagelse af mikrobetalinger

Betaling Pris

Indenlandske mikrobetalinger
5,0 % + fast gebyr for
mikrobetalinger

Internationale mikrobetalinger i euro eller svenske kroner mellem PayPal-konti, der er registreret i det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

5,0 % + fast gebyr for
mikrobetalinger

Andre internationale mikrobetalinger
6,0 % + fast gebyr for
mikrobetalinger

Fast gebyr for mikrobetalinger

Baseret på betalingsvaluta:

Valuta Gebyr

Australske dollar 0,05 AUD

Brasilianske real 0,10 BRL

Canadiske dollar 0,05 CAD

Tjekkiske koruna 1,67 CZK

Danske kroner 0,43 DKK

Euro 0,05 EUR

Hongkong dollar 0,39 HKD

Ungarske forint 15,00 HUF

Israelske new shekels 0,20 ILS

Japanske yen 7,00 JPY

Malaysiske ringgit 0,20 MYR

Mexicanske pesos 0,55 MXN

https://www.paypal.com/dk/smarthelp/home


Valuta GebyrValuta Gebyr

Nye taiwanske dollar 2,00 TWD

Newzealandske dollar 0,08 NZD

Norske kroner 0,47 NOK

Filippinske pesos 2,50 PHP

Polske zloty 0,23 PLN

Russiske rubler 2,00 RUB

Singapore dollar 0,08 SGD

Svenske kroner 0,54 SEK

Schweizerfranc 0,09 CHF

Thailandske baht 1,80 THB

Britiske pund 0,05 GBP

Amerikanske dollar 0,05 USD

Tilbageførselsgebyrer

For at dække omkostningerne ved behandling af tilbageførsler fastlægger vi et afregningsgebyr til sælgere for tilbageførsler af betalinger med betalingskort (en
tilbageførsel kan forekomme, når en kunde afviser eller tilbagefører en opkrævning på sit kort via kortudstederen).

Dette gebyr gælder ikke, hvis betalingen er dækket af PayPals sælgerbeskyttelse.

Tilbageførselsgebyret er baseret på den modtagne valuta som følger:

Tilbageførselsgebyrer

Valuta Gebyr

Australske dollar 22,00 AUD

Brasilianske real 35,00 BRL

Canadiske dollar 20,00 CAD

Tjekkiske koruna 400,00 CZK

Danske kroner 120,00 DKK



Valuta Gebyr

Euro 16,00 EUR

Hongkong dollar 155,00 HKD

Ungarske forint 4.325,00 HUF

Israelske new shekels 75,00 ILS

Japanske yen 1.875,00 JPY

Malaysiske ringgit 65,00 MYR

Mexicanske pesos 250,00 MXN

Valuta Gebyr

Nye taiwanske dollar 625,00 TWD

Newzealandske dollar 28,00 NZD

Norske kroner 125,00 NOK

Filippinske pesos 900,00 PHP

Polske zloty 65,00 PLN

Russiske rubler 640,00 RUB

Singapore dollar 28,00 SGD

Svenske kroner 150,00 SEK

Schweizerfranc 22,00 CHF

Thailandske baht 650,00 THB

Britiske pund 14,00 GBP

Amerikanske dollar 20,00 USD

Valutaomregning

Du kan få mere at vide om valutaomregning i brugeraftalen.

Den vekselkurs, der bruges til din valutaomregning, omfatter et gebyr, som vi opkræver udover basisvekselkursen. Gebyret afhænger af typen af
valutaomregning som følger:

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=da_DK
https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=da_DK#currency-conversion1
https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=da_DK#currency-conversion1


Omregning af saldo og modtagne betalinger til en anden valuta

Pris

3,0 % over basisvekselkursen (til at danne vekselkursen)

Omregninger i alle andre tilfælde

Pris for alle valutaomregninger (f.eks. ved overførsel af betalinger, der ikke er i EUR):

Valuta
Kurs over
basisvekselkursen (til at
danne vekselkursen)

Valuta
Kurs over
basisvekselkursen (til
at danne vekselkursen)

Australske dollar (AUD) 4,00 % Nye taiwanske dollar (TWD) 4,00 %

Brasilianske real (BRL) 4,00 % Newzealandske dollar (NZD) 4,00 %

Canadiske dollar (CAD) 4,00 % Norske kroner (NOK) 4,00 %

Tjekkiske koruna (CZK) 4,00 % Filippinske pesos (PHP) 4,00 %

Danske kroner (DKK) 4,00 % Polske zloty (PLN) 4,00 %

Euro (EUR) 4,00 % Russiske rubler (RUB) 4,00 %

Hongkong dollar (HKD) 4,00 % Singapore dollar (SGD) 4,00 %

Ungarske forint (HUF) 4,00 % Svenske kroner (SEK) 4,00 %

Israelske new shekels (ILS) 4,00 % Schweizerfranc (CHF) 4,00 %

Japanske yen (JPY) 4,00 % Thailandske baht (THB) 4,00 %

Malaysiske ringgit (MYR) 4,00 % Britiske pund (GBP) 4,00 %

Mexicanske pesos (MXN) 4,00 % Amerikanske dollar (USD) 4,00 %

Overførsel til bankkonto fra PayPal

Du kan typisk overføre penge fra PayPal via standardoverførsler til din tilknyttede bankkonto eller kvalificerede kort. Valutaomregning (og vekselgebyrer) kan
være gældende.

Overførsel af saldo fra en PayPal-erhvervskonto



Overfør til Overførselstype Pris

Bankkonto Standard Intet gebyr (når der ikke indgår valutaomregning)

Andre forhandlergebyrer

Herunder fremgår gebyrer forbundet med begivenheder, anmodninger eller handlinger, der kan forekomme, når du bruger din konto.

Andre gebyrer

Historik Beskrivelse Pris

Tilbageførsel af overførsel
til bankkonto fra PayPal

Dette gebyr opkræves, når en bruger forsøger at lave en
overførsel til en bankkonto fra PayPal, men denne ikke går
igennem, fordi oplysningerne om bankkontoen eller andre
påkrævede oplysninger var forkerte.

22,00 DKK

Tilbagebetaling af
erhvervsbetalinger

Fuld tilbagebetaling

Hvis du refunderer en erhvervsbetaling,
er der ingen gebyrer for at foretage
tilbagebetalingen, men de gebyrer, du
oprindeligt betalte for at modtage
betalingen, bliver ikke tilbagebetalt til
dig.

Delvis tilbagebetaling

Hvis du refunderer en erhvervsbetaling,
er der ingen gebyrer for at foretage
tilbagebetalingen, men de gebyrer, du
oprindeligt betalte for at modtage
betalingen, bliver ikke tilbagebetalt til
dig.

Bekræftelse af
betalingskort

Visse brugere kan blive opkrævet et gebyr for at tilknytte og
bekræfte et betalingskort for derved at fjerne loftet over, hvor
mange penge de må betale eller overføre, eller som vi måtte
beslutte det. Dette beløb refunderes, når du har bekræftet
betalingskortet.

Se tabellen Tilknytning og bekræftelse af
betalingskort nedenfor.

Dokumentationsanmodning

Dette gebyr gælder for anmodninger om oplysninger om,
hvorfor vi havde rimelig grund til at afvise din
betalingsanvisning. Vi opkræver ikke gebyret for
dokumentation, hvis du i god tro hævder, at der er en fejl på
din PayPal-konto.

12,00 EUR (pr. stk.)

Tilknytning og bekræftelse af betalingskort



Valuta Gebyr

Australske dollar 2,00 AUD

Brasilianske real 4,00 BRL

Canadiske dollar 2,45 CAD

Tjekkiske koruna 50,00 CZK

Danske kroner 12,50 DKK

Euro 1,50 EUR

Hongkong dollar 15,00 HKD

Ungarske forint 400,00 HUF

Israelske new shekels 8,00 ILS

Japanske yen 200,00 JPY

Malaysiske ringgit Ikke relevant

Mexicanske pesos 20,00 MXN

Valuta Gebyr

Nye taiwanske dollar 70,00 TWD

Newzealandske dollar 3,00 NZD

Norske kroner 15,00 NOK

Filippinske pesos 100,00 PHP

Polske zloty 6,50 PLN

Russiske rubler 60,00 RUB

Singapore dollar 3,00 SGD

Svenske kroner 15,00 SEK

Schweizerfranc 3,00 CHF

Thailandske baht 70,00 THB

Britiske pund 1,00 GBP

Amerikanske dollar 1,95 USD


