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Pensionistkort
Pensionistkortet er et personligt kort til busser, tog og Metro i Hovedstadsområdet. Du kan købe kortet med gyldighed i tre måneder og til tre eller
alle zoner.
Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort.

Hvem kan købe et Pensionistkort?
• Alle, der er fyldt 65 år.
Dokumentation: Sygesikringsbevis, pas, pensionsmeddelelse eller
lignende, hvoraf fødselsdag og -år fremgår.
• Alle, under 65 år, der modtager dansk førtidspension fra de sociale
myndigheder.
Dokumentation: Original pensionsmeddelelse, hvoraf det fremgår, at
du modtager en førtidspensionsart eller folkepension. Den må højst være
et år gammel.
Når du fornyer kortet, skal du vise dokumentation. Det er for at sikre,
at ingen misbruger tilbuddet.
Er du under 65 år, og modtager du pension fra tidligere arbejdsgiver,
invaliditetsydelse, delpension, efterløn eller lignende, er du ikke berettiget
til Pensionistkort.

Hvor kan du købe kortene
Du kan købe Pensionistkort i alle Movia Kortsalg og på alle stationer. Husk
at medbringe et vellignende foto (3,5 x 3,5 cm) første gang, du skal købe
kortet. Du kan købe dit kort op til to måneder før, det skal gælde.
Hvis du er over 65 år kan du også melde dig til Abonnementsservice og
få dit Pensionistkort tilsendt automatisk.
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Hvor og hvornår gælder Pensionistkort
Lørdage, søn- og helligdage samt 5.6, 24.12 og 31.12. kan du benytte
kortet hele døgnet. Herudover er der disse begrænsninger:
Busser, Metro og lokalbanetog
(incl. Havnebussen)
I Storkøbenhavn (zonerne 1-4, 30-33 og 40-44):
Kortet kan ikke bruges hverdage mandage-fredage
kl. 07.00-09.00.
Uden for Storkøbenhavn:
Kortet kan bruges hele døgnet rundt.
DSB-tog (incl. S-tog og DSB Øresund)
Hele Hovedstadsområdet (Alle zoner):
Kortet kan ikke bruges hverdage mandage-fredage
kl. 07.00-09.00 og 15.00-17.00.

Værd at vide
Ét minut over
Myldretiden begynder først ét minut over. Det betyder, at ved afgang
kl. 7.00 og kl. 15.00 er kortet gyldigt.
Myldretidsrejse
Er du stået på bussen eller toget, inden myldretiden starter, kan du
fortsætte rejsen på kortene efter kl. 7.00 og kl. 15.00. Du må blot ikke
skifte bus, tog eller Metro. Det samme gælder busrejser, der starter uden
for Storkøbenhavn og fortsættes ind i Storkøbenhavn efter kl. 7.00 og
kl. 15.00.
Du kan altid rejse i myldretiden, hvis blot du køber billet eller stempler
klippekort til det nødvendige antal zoner – dog mindst 2.
Ændring og refusion
Kortenes zonenumre og -antal kan ændres, ligesom de kan refunderes
efter særlige regler.
Tiden i køreplanen bestemmer
Om du kan benytte kortene, bestemmes af det tidspunkt, hvor bussen
eller toget skal køre efter køreplanen, og ikke af, hvornår du står på
bussen eller toget.
Hvis bussen eller toget er forsinket, gælder dit kort alligevel, hvis tiden i
køreplanen ikke er senere end kl. 07.00 hhv. kl. 15.00. Hvis bussen eller
toget f.eks. skal køre kl. 15.01 efter køreplanen, gælder dit kort ikke,
selvom du står på kl. 15.00.
Metroen og bl.a. A-buslinierne kører med faste intervaller. Det betyder,
at påstigningstidspunktet bestemmer, om kortene kan benyttes.
Rejser ind i Hovedstadsområdet med tog
Når du rejser med tog ind i Hovedstadsområdet, er det tidspunktet, hvor
toget efter køreplanen passerer stationerne Hvalsø, Borup, Tureby, Ll. Linde,
Københavns Lufthavn, Kastrup eller Helsingør, der afgør, om du kan bruge
kortene.
DSB 1’ og tillæg i tog
Kortene er gyldige til Standard i tog.
For at rejse DSB 1’ kræves tillæg.
Ved rejse lokalt i Hovedstadsområdet skal der i visse tog (f.eks. Intercity)
betales tillæg.
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Yderligere information

Yderligere
information

Hvor der ikke står andet, gælder de fælles rejseregler for trafikselskaberne
i hovedstadsområdet. Er der noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at
spørge hos Movia Kortsalg og på stationerne. Du kan også ringe til os eller
finde os på nettet.

DSB
70 13 14 15
(alle dage hele døgnet)
www.dsb.dk
DSB Øresund
70 13 13 11
(alle dage hele døgnet)
www.dsboresund.dk
DSB S-tog
70 13 14 15
(alle dage hele døgnet)
www.dsb.dk/s-tog
Metro Kundeservice
70 15 16 15
(man.-fre. 8.00-16.00)
www.m.dk
Movia Kundecenter
36 13 14 15
(man.-fre. 7.00-21.30,
lør.-søn. 08.00-21.30)
www.moviatrafik.dk
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