
Diners Club Rejsekonto
Kunne du tænke dig at forbedre 
din virksomheds rejseadministration?



Diners Club Rejsekonto
Det rigtige valg

Du får:
•   Let administration

•  Attraktiv kredittid 

•  Enkel implementering

•   Ingen nye procedurer for de rejsende

•   Minimalt ressourceforbrug

Du kan forenkle virksomhedens
rejseadministration
Du kan sikkert nikke genkendende til, at jo mere med-
arbejderne rejser, jo mere krævende bliver administra-
tionen. Sådan behøver det ikke at være. Diners Club har 
i samarbejde med danske erhvervsrejsebureauer udviklet 
Diners Club rejsekonto, som sparer dig og virksomheden 
for både tid og penge. 

Når din virksomhed opretter en Diners Club rejsekonto, 
samler vi alle virksomhedens køb fra dit rejsebureau på
en faktura, som kan dække fx fly- og togbilletter, hotel-
overnatninger og billeje. 



Diners Club Rejsekonto
Det rigtige valg

Ved at samle alle rejsekøbene på én faktura sparer 
du virksomheden for både tid og penge i forhold 
til at skulle håndtere mange enkelte fakturaer. 
Ydermere kan du få rejsekonto transaktionerne 
leveret elektronisk direkte til jeres økonomi- eller 
rejseafregningssystem.

Rejsekontoen findes i 2 varianter:

• Alle ansattes rejser debiteres på en fælles rejse-
konto.

• Alle rejseomkostninger samles op på én faktura, 
det giver mindre administration og færre faktu-
raer.

• Har de ansatte et firmakort udstedt af SEB Kort 
med forsikring, så aktiveres forsikringen, når 
rejsekontoen anvendes til indkøb af rejser.

• Alle omkostninger samles pr. kalendermåned og 
faktureres måneden efter. Det giver dig helt op 
til 50 dages rentefri kredit.

Årlig pris 850 kr. 

Rejsekonto standard

Til større virksomheder tilbyder vi en udvidet løs- 
ning, som udover ovenstående giver følgende fordele: 
• Faktureringen skræddersyes til virksomhedens 

behov, og rejsekontoen kan tilpasse alle rejse- 
afregnings- og økonomisystemer.

• Ved at tilføje information som fx projekt, afde-
ling eller købssted, kan fakturaen specificeres 
efter virksomhedens ønsker og behov. 

•   Mulighed for fakturering i anden valuta end 
 DKK.

Prisen fastsættes efter, hvor omfattende den enkelte 
løsning er.

Rejsekonto udvidet



Nedenfor kan du læse om alle de ekstra fordele, der 
er ved en rejsekonto. 

Lang kredittid
Uanset om du vælger rejsekonto standard eller 
rejsekonto udvidet, sikrer du virksomheden nogle af 
markedets bedste betalingsbetingelser, idet du får en 
kredittid på løbende måned + 20 dage. 

Det er enkelt at få en Diners Club 
rejsekonto 
Send ansøgningen til Diners Club, så ordner vi 
resten med dit rejsebureau. Den eneste ændring 
du vil mærke er, at du ikke længere vil modtage 
enkeltfakturaer fra rejsebureauet, men i stedet vil 
modtage en samlet faktura fra Diners Club over 
månedens køb. I vil fortsat modtage følgesedler på 
købene fra rejsebureauet, som kan bruges til intern 
godkendelse og afstemning i virksomheden. 

Så fleksibel som du behøver
Rejsekontoen er lige så fleksibel, som du har behov 
for. Din virksomhed kan sagtens have flere rejse-
konti hos samme rejsebureau, eksempelvis en rejse-
konto for hver division, enhed eller datterselskab. 
Det betyder, at du kan få en løsning, som passer til 
netop din virksomheds behov, og det giver dig det 
overblik, som du behøver.



Så er der stemt af
Fakturaen fra Diners Club giver dig et godt over-
blik over virksomhedens forbrug, da du kan få en 
mængde forskellige oplysninger på fakturaen fx 
følgeseddelinformation som den rejsendes navn, 
afrejsedato eller rejserute. Du kan også få med-
arbejdernummer, cost center og virksomhedens 
information om omkostningssted, påført fakturaen. 
Rejsekonto standard giver desuden mulighed for at 
sortere på følgeseddelnr. eller den rejsendes navn, 
mens rejsekonto udvidet giver maksimal fleksibi-
litet. Alt dette sikrer en komplet og detaljeret over-
sigt med de informationer, der skal til for at udføre 
en nem og effektiv afstemning. 

Online afstemning
Det er også muligt at afstemme virksomhedens 
rejsebureaukøb online. Det betyder, at afstem-
ningerne kan foretages løbende, da systemet giver 
et overblik over fakturaer, betalinger og transak-
tioner. En klar fordel, når man vil have et præcist 
og opdateret overblik over udgifterne. 



Ansøg nu
Klik her for at ansøge om rejsekonto standard.
Klik her for at ansøge om rejsekonto udvidet.

Du kan se prisblad og kontobestemmelser på 
www.dinersclub.dk.

https://dinersclub.dk/firma/rejsekonto/priser-og-bestemmelser/
http://www.hogf.dk/seb_ans/G15_RK_Standard_3070_VR_skriv_05-09-2017.pdf
http://www.hogf.dk/seb_ans/G15_RK_Udvidet_3000_VR_skriv_05-09-2017.pdf


Ikke alt er danske kroner
Har din virksomhed behov for fakturering i EUR, 
USD, GBP, SEK eller NOK er dette også muligt 
med rejsekonto udvidet. Diners Club sørger for at 
omregne prisen på billetten fra dit rejsebureau til 
den ønskede valuta. Du kan dermed minimere din 
valutarisiko og slippe for omkostninger til omveks-
ling.

Ønsker du fakturering i anden valuta end DKK, 
skal du klikke her. 

http://www.hogf.dk/seb_ans/G15_RK_MuCu_3000_VR_skriv_05-09-2017.pdf


Diners Club Danmark A/S
Telefon 36 73 73 73

E-mail: dinersclub@dinersclub.dk 
dinersclub.dk
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