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Trojka

Tillæg til kapitel 18 – Fordringer, gældsbreve og pantebreve
Lov om betalingstjenester er fra den 1. januar 2018 erstattet af ny Lov om betalinger (lov nr. 652 af
8. juni 2017). Dette tillæg beskriver hvilke ændringer, der er relevante i forbindelse med bogens
afsnit 1.2.1 Betaling med kort eller anden betalingstjeneste.
Lov om betalinger er en implementering af EU's direktiver om betalingstjenester og E-penge.
De forskellige udtryk som er beskrevet på side 521 er de samme i den nye lov om betalinger (BL),
men definitionerne findes i § 7.
Kravet om at en bruger af et betalingsinstrument skal beskytte sikkerhedsforanstaltningen, fx lære
sin kode udenad, er beskrevet i BL § 93.
Reglerne om andres misbrug af betalingsinstrumentet står nu i BL § 100. Der er ikke længere en
selvrisiko på 1.100 kr. for misbrug men i stedet en regel om betaling af 375 kr., hvis brugeren har
handlet simpelt uagtsomt.
Som udgangspunkt er det udbyder af betalingsinstrumenter (typisk banken), der skal dække andres
uberettigede brug af fx kortet og straks tilbagebetale beløbet til brugeren, jf. BL § 100, stk. 1.
Undtagelserne kan ses i skemaet nedenfor:

Beløbsgrænse
0 kr.

0 kr.

375 kr.

Op til 8.000 kr.

Ubegrænset

Kundens hæftelse for misbrug
Handling
Eksempel
Misbrug hvor betalingstjenesten og
Kunden har mistet kortet og
den personlige
pinkoden, og der er intet at bebrejde
sikkerhedsforanstaltning er brugt.
kunden i forbindelse med misbruget
(hverken i forhold til tabet af kort
eller kode)
Misbrug efter betalingstjenesten er
Kunden har tabt kortet og spærret det,
spærret
så snart hun opdagede det. Efter
kortet blev spærret, blev kortet brugt
til køb på internettet.
Hæftelse hvis betalingstjenesten og
Kunden har glemt sit dankort i en
den personlige
automat, og inden det bliver spærret,
sikkerhedsforanstaltning er brugt, og
bliver det brugt til betaling i en
kunden som minimum har handlet
forretning med indtastning af den
simpelt uagtsomt.
rigtige pinkode.
Misbrug af betalingstjenesten, hvis
Kunden har efterladt både kort og
sikkerhedsforanstaltning har været
pinkode i sin uaflåste bil. Kort og
anvendt og:
kode bliver stjålet, og tyven køber
varer på kortet for 12.000 kr.
Kunden kommer selv til at betale de
 kunden har ikke fortalt om, at
betalingstjenesten er bortkommet 8.000 kr.
 kunden selv har givet en anden
betalingstjenesten
 kunden har haft en anden groft
uforsvarlig adfærd
Misbrug af betalingstjenesten, hvis
Kunden har overladt kort og pinkode
sikkerhedsforanstaltning har været
til en person, som tidligere har snydt
anvendt og kunden selv har givet kort kunden fx i forbindelse med misbrug
og kode til misbrugeren, og kunden
af kundens kort.
burde have indset at, der var risiko
for misbrug.

§-henvisning
BL § 100, stk. 8

BL § 100, stk. 6

BL § 100, stk. 3

BL § 100, stk. 4

BL § 100, stk. 5
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