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KUNDE (Maskinaflæses, ét tegn pr. felt) 

* Skal udfyldes. Brug navn og adresse fra CPR-registret.  

 Ny kunde ved Rejsekort A/S. Udfyldes skema R100 Allerede kunde ved Rejsekort A/S og fremvist ID. 

* Fornavn(e):  

* Efternavn  * CPR-nummer  
Rejsekortnummer:          

 

VÆLG REJSEKORT 

OBS Fortrydelsesretten i Forbrugeraftaleloven gælder ikke ved køb af rejsekort.   

REJSEKORT MED PENDLER KOMBI (50 KR.) 
Rejsekort og pendlerkort på ét kort  

 PENDLERKORT (50 KR.) 
Til dig, der pendler på en fast strækning fra A til B. 

Vælg kundetype   Vælg kundetype  

Barn (0-15 år)  Barn (0-15 år) 

Voksen   Voksen  
Pensionist 

 

 

Er du under 65 år, vedlæg kopi af din seneste 
pensionsmeddelelse (max. 1 år gammel) 

 Pensionist 

 

 

Er du under 65 år, vedlæg kopi af din seneste 
pensionsmeddelelse (max. 1 år gammel) 

Tank-op-aftale:   Tank-op-aftale:  

 

Jeg ønsker at oprette en automatisk tank-op-aftale med 
mit dankort  
 Jeg indgår en tank-op-aftale med Rejsekort A/S. Aftalen 

administreres af Midttrafik. 
 Mit Rejsekort med pendler kombi vil automatisk blive 

tanket op med ____ kr., når saldoen er under 50 kr.  
 Automatisk optankning vil ske max ___ gange i døgnet.  
 Det er mit ansvar, at mine betalingsoplysninger altid er 

korrekte. 
 Jeg kan enhver tid ændre indstillinger eller opsige aftalen. 

 

 Tank-op-aftale kan ikke oprettes på Pendlerkort. 

 Fornyelsesaftale kan oprettes på Pendlerkort. 

 For tank-op-aftale vælges Rejsekort med pendler kombi. 

 

Jeg ønsker at oprette automatisk tank-op-aftale med en 
delt betalingsaftale tilhørende kunden, jf. bagsiden. 
 Jeg kan enhver tid opsige aftalen. 

 
 

 

Jeg ønsker IKKE en tank-op-aftale.  
 Jeg betaler mindst 100 kr. ved køb, som bliver sat ind på mit 

rejsekort til at rejse for. 
 

 

  Valg af zoner på Rejsekort med pendler kombi eller Pendlerkort: 

* Gyldighedsområde: Jeg rejser fra stoppested/station/adresse: zone 

Minimum to zoner 

 
          

Jeg rejser til stoppested/station/adresse: 

       

Skal rejse med: 
 Bus       Tog     Bus og/eller tog 

 

* Rejsekort med 
   pendler kombi / 
   Pendlerkort: 
Minimum 30 dage og 
maksimum 180 dage. 

 Startdato:  
        eller                    

Første 
check ind: 

   
  

 

Antal dage:  
 

 
  

 

*Fornyelsesaftale på 
  Rejsekort med 
  pendler kombi eller 
  Pendlerkort: 
Fornyelsesperiode 30 dage 

 
Jeg ønsker at oprette en automatisk fornyelsesaftale med mit dankort             .  
Fornyelsesaftalen indgås med Rejsekort A/S og administreres af Midttrafik. 

 

Jeg ønsker at oprette en automatisk fornyelsesaftale med en delt betalingsaftale tilhørende kunden, jf. 
bagsiden. 

 
 
 

Jeg ønsker selv at forny mit Rejsekort med pendler kombi eller Pendlerkort på 
www.rejsekort.dk/selvbetjening eller på et rejsekort salgssted. 
 
 

/ / 
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SAMTYKKE OG UNDERSKRIFT 

Med min underskrift 

  Erklærer jeg på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte, jeg accepterer den gældende version af Rejsekort Kortbestemmelser og jeg 
er orienteret om at politik for beskyttelse af persondata kan findes på rejesekort.dk.  

  Giver jeg samtykke til, at Rejsekort A/S og de tilknyttede trafikvirksomheder og deres datterselskaber behandler, herunder indsamler, 
registrerer, opbevarer og udveksler mine personoplysninger, herunder CPR-nr., med det formål at administrere mig som kunde. **.  

 

 

Dato 
   Underskrift 

ved personligt fremmøde og over 15 år  Underskrift af værge  
ved kortindehaver under 15 år 

 
 

KUNDE MED DELT BETALINGSAFTALE (Skal du registreres som betaler for kortindehaver? Udfyld nedenstående) 

* Skal udfyldes. Brug navn og adresse fra CPR-registret.  

 Ny kunde ved Rejskekort A/S. Udfyldes skema R100 Allerede kunde ved Rejsekort A/S og fremvist ID. 

Jeg er værge for kortindehaver på forsiden 

* CPR-nr.:  Kundenummer (udfyldes af personalet)  

* Fornavn(e)  * Efternavn  
DELING AF BETALINGSAFTALE 

Min betalingsaftale skal for kortindehaveren på forsiden benyttes til:  

 
Tank-op-aftale (kun Rejsekort med pendler kombi) og/eller forny og fornyelsesaftale for Rejsekort med pendler kombi eller Pendlerkort  

 

 Jeg erklærer mig samtidig indforstået med, at betalinger tilknyttet kortindehavers rejsekort trækkes fra min konto. Jeg hæfter for disse 
betalinger i medfør af tank-op-aftalen. Jeg er i den forbindelse særligt opmærksom på kortbestemmelserne pkt. 1.3 og 5.2. 
Jeg er endvidere indforstået med at virke som repræsentant for kortindehaver i forhold til Rejsekort A/S’ forpligtelse til at informere om 
rejsehistorik, jf. betalingstjenestelovens §53. 

 Jeg er indforstået med, at det bestilte rejsekort udleveres/sendes til kortindehaver, ligesom jeg er indforstået med at hæfte for beløb indsat på 
kortet i forbindelse med kortbestilling. Jeg er endvidere indforstået med, at beløbet kan opkræves ved fremsendelse af faktura til min adresse, 
og jeg hæfter for betaling af fakturaen. 
 

 

UNDERSKRIFT 

 
Jeg erklærer på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte samt at have læst og accepteret den gældende version af 
rejsekort kortbestemmelser og politik om behandling af personoplysninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dato 
  

 Underskrift af kunde med delt betalingsaftale  
 

  
 
 

UDFYLDES AF PERSONALET 

Kundenr.: 
 
 Kortnr.: 

 
 

Jeg har set pensionsmeddelelse for pensionist under 65 år 

Jeg erklærer på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte 

  Midttrafik       

Navn på salgssted  Dato og medarbejders underskrift  Initialer 
 
 

REFERENCER 
 
** Oplysninger om bevægelser på mit rejsekort samt mine rejser behandles for at afregne mit brug af rejsekortet samt for at konstatere evt. overtrædelser 
af gældende regler for brug af rejsekortet. 
Det er et lovkrav, at Rejsekort A/S behandler oplysningerne og det sker for at overholde bl.a. bogføringsloven, hvidvaskloven og betalingstjenesteloven. 
Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. Jeg er opmærksom på, at såfremt jeg tilbagekalder mit samtykke, kan jeg ikke opretholde et rejsekort 
personligt, flex eller pendlerkort, og disse kort vil derfor blive spærret ved tilbagekaldelsen. 

 

 

- - - - 0 3 4 8 0 3 

- 


	(Maskinaflæses, ét tegn pr. felt)
	KUNDE
	VÆLG REJSEKORT
	PENDLERKORT (50 KR.)
	REJSEKORT MED PENDLER KOMBI (50 KR.)
	SAMTYKKE OG UNDERSKRIFT
	Med min underskrift
	(Skal du registreres som betaler for kortindehaver? Udfyld nedenstående)
	KUNDE MED DELT BETALINGSAFTALE
	DELING AF BETALINGSAFTALE
	UNDERSKRIFT
	Jeg erklærer på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte samt at have læst og accepteret den gældende version af rejsekort kortbestemmelser og politik om behandling af personoplysninger.
	UDFYLDES AF PERSONALET
	REFERENCER

