
Sidst opdateret: 1. august 2022

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

Indenlandsk: En betaling, der finder sted, når både afsenderen og modtageren er registreret hos eller identificeret af
PayPal som bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).  

Internationalt: En betaling, der sker, når afsenderen og modtageren er registreret hos eller identificeret af PayPal
som bosiddende på forskellige markeder. Visse markeder er grupperet sammen, når der beregnes priser for
internationale betalinger. Hvis du vil se en liste over vores grupperinger, skal du gå til vores tabel over grupperinger
af markeder/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 over markedskoder: Vi kan henvise til markedskoder med to bogstaver på vores gebyrsider. Hvis du vil se en
komplet oversigt over PayPals markedskoder, skal du gå til vores Tabel over markedskoder.

Relevant marked/område

De priser, der er offentliggjort nedenfor, gælder for PayPal-konti tilhørende personer, der er bosat i følgende
marked/område:

Liste over marked/område

Danmark (DK)

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


Købe med PayPal

Det er gratis at bruge PayPal til at betale for et køb eller en anden form for erhvervsbetaling, medmindre det
indebærer en valutaomregning.

Online eller i butikker

Pris

Intet gebyr (når der ikke indgår valutaomregning)

Sælge med PayPal

Når du køber eller sælger varer eller tjenesteydelser, 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". 

Hvis du vil se en liste over salgspriserne, skal du gå til vores side med PayPals forhandlergebyrer.

Sende og modtage penge

Når du sender penge (fra fanen "Venner og familie" via tjenesten "Send penge") til eller modtager penge på din
PayPal-konto fra venner og familie, uden at der er en underliggende erhvervsbetaling (det vil sige, at der ikke er tale
om køb af varer eller tjenesteydelser eller anden erhvervsbetaling), kalder vi det en "personlig betaling". 

Priserne i forbindelse med personlige betalinger er angivet nedenfor.

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/merchant-fees


Sende indenlandske personlige betalinger

Pris

Intet gebyr (når der ikke indgår valutaomregning)

Sende internationale personlige betalinger

Marked for modtagerens adresse Pris

Canada, Europa I, Europa II, Nordeuropa og USA 1,99 EUR

Alle øvrige markeder/områder 3,99 EUR

Gebyrer opkrævet i forskellige valutaer for at sende betalinger: Vi opkræver gebyret fra saldoen i
den valuta, som gebyret skal betales i. For at gøre dette, kan vi blive nødt til at omregne gebyrbeløbet
fra din overførselssaldo til den valuta, som gebyret skal betales i. I dette tilfælde gælder gebyrerne for
"Omregninger i alle andre tilfælde" også.

Modtage personlige betalinger

Pris

Intet gebyr (når der ikke indgår valutaomregning)

Valutaomregning

Du kan få mere at vide om valutaomregning i brugeraftalen. 

Gå ind på valutaomregneren nedenfor for at angive den kurs, der vil kunne gælde for din betaling. Eventuelle viste
kurser kan ændre sig alt efter tidspunktet og datoen for den gennemførte betaling.  

Værktøjet Valutaomregner

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=da_DK#currency-conversion1
https://www.paypal.com/dk/smarthelp/article/faq1976


Konvertering af saldo for en erhvervskonto og betalinger, som en
modtager har accepteret at betale valutaomregningen for

Kurs

3,0 % over basisvekselkursen

Overførsler fra PayPal

Du kan typisk overføre penge fra PayPal via standardoverførsler til din tilknyttede bankkonto eller dit kvalificerede
kort. En valutaomregning (og vekselgebyrer) kan også finde anvendelse. 

Bemærk! Hvis du vil se en liste over overførselsgebyrer for erhvervskonti, skal du gå til siden med PayPal-
forhandlergebyrer.

Overføre saldo fra en personlig PayPal-konto

Overførsel til Overførselstype Kurs

Lokal bankkonto Standard Intet gebyr (når der ikke indgår valutaomregning)

Amerikansk bankkonto Standard 3,00 % (når der ikke indgår valutaomregning)

Andre forbrugergebyrer

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/merchant-fees


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

Andre gebyrer

Historik Beskrivelse Pris

Bankens tilbageførsel af
overførsel fra PayPal

Dette gebyr opkræves, når en bruger forsøger at lave en
overførsel til en bankkonto fra PayPal, og den ikke går
igennem, fordi bankkontooplysningerne eller
leveringsoplysningerne er forkerte.

22,00 DKK

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 PayPal måtte beslutte det. Dette
beløb tilbagebetales, når du har verificeret
betalingskortet.

Se tabellen
Tilknytning
og
bekræftelse
af
betalingskort
nedenfor.

Inaktiv PayPal-konto
Gebyret for inaktivitet er det mindste af enten det gebyr,
der er angivet nedenfor, eller den resterende saldo på din
konto.

Se tabellen
over gebyrer
for inaktive
PayPal-konti
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.)

Tabel med tilknytning og bekræftelse af betalingskort

Valuta Pris

Australske dollar 2,00 AUD



Valuta Pris

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

Nye israelske shekler 8,00 ILS

Japanske yen 200,00 JPY

Malaysiske ringgit Ikke relevant

Mexicanske pesos 20,00 MXN

Valuta Pris

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



Valuta Pris

Svenske kroner 15,00 SEK

Schweizerfranc 3,00 CHF

Thailandske baht 70,00 THB

Britiske pund 1,00 GBP

Amerikanske dollar 1,95 USD

Tabel over inaktive PayPal-konti

Valuta Gebyr

Tjekkiske koruna 270,00 CZK

Danske kroner 75,00 DKK

Euro 10,00 EUR

Ungarske forint 3.600,00 HUF

Norske kroner 105,00 NOK

Polske zloty 45,00 PLN

Svenske kroner 100,00 SEK

Schweizerfranc 10,00 CHF

Britiske pund 9,00 GBP


