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Till statsrådet Göran Persson

bemyndigadeGenom beslut den 12 1992 regeringen statsrådet Bomars
tillkalla särskildLundgren utredare med uppdrag utreda behovetatt atten av

näringsrâttslig normgivning betaltjänster. Regeringenoch tillsyn över nya
tillutvidgade uppdraget dels beslut den 19 november 1992 omfattaattgenom

analys formerna för bankers organisation verksamhet i sambandochen av
bedrivs tillmed bankverksamhet i butik, dels beslut den 6 maj 1993att genom

inlânings- ñnansieringsverksamhet bedrivsomfatta den ochatt av spar-som
tillandra föreningar beslut den 27 oktober 1994kassor och delssamt genom

därvidbehovet civilrättslig reglering för betaltjänster ochomfattaatt av
betaltjänstomrâdet.särskilt beakta behovet stärkt konsumentskyddettav

1992i stöd regeringens bemyndigande tillkallades den 12 lag-Med marsav
särskildAnders Nordström utredare.sommannen

g saklomniga förordnades 8 september 1992 karnmarrättsrâdet MagnusSom den
l avdelningschefen Emil direktören Karlsson ochEms, HarryEkman, numera

Göran Lambertz. Emil Ems efterträddes den l septemberdepartementsrâdet

juni 1994Lambertz efterträddes den 17ekonomen Hans Bäckström. Göranav
sakkunnigErik Brattgård. Som ytterligare förordnadeshovrättsassessomav

avdelningschefen Lars-Olof Thörn och1993 biträdande denden 15 september

biträda1995 departementsrådet Carina Törnblom. Attl expertersommars
enhetschefen Maria Renmyr, denförordnades den 15 januari 1993utredaren

Nässlin den 19år Elisabeth och16 september kammarrättsassessomsamma
Nässlin1994 Elisabeth efterträddes denoktober föredraganden Peter Delden.

1994 Eric Frieberg.29 hovrättsassessommars av

1992 Agnetaförordnades den l september hovrättsassessomSom sekreterare
Öhrnell.Olof Nilssonseptember 1993 hovrättsassessom CarlFrick och den l
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tidigare Finansiella tjänster i föränd-Utredningen har lämnat delbetänkandet

slutbetänkande1994:66. Härmed överlämnas utredningens Betal-ring SOU

Hans1995:69. Till fogas särskilda yttrandentjänster SOU betänkandet av
Lars-OlofBäckström och Thörn.

Jönköping i augusti 1995

NordströmAnders

Agneta Frick

ÖhrnellCarl Olof Nilsson
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Några använda begrepp

avsnittDetta översiktlig bild vissa användsbegreppär avsett att ge somen av
i betänkandet. De flesta begrepp har i andra sammanhang däranvänts även

emellertidkontokortsfrägor har behandlats. Betydelserna har i dessaLex.
sammanhang inte alltid varit enhetliga. följande definitioner-helt klara och De

inte normativa, hjälpmedel vidskall uppfattas endastutan ettna som som
läsningen betänkandet.av

samlade infrastruktur med syfte till-Betalningsväsende: Ett samhälles att
individer,möjligheter företag m.fl. utföra be-handahålla för enskilda att

ingår utbudet betalningsfaciliteter,talningar. Här det samlade t.ex.av
giroverksamhet clearingverksarnhet.sedelutgivning, kontokortssystem, och

tjänar placeringsalterna-kontohâllning,Bankers och andras ävensom som
viktigt transak-instrument fortiv, ingår i betalningsväsendet och är ett att

smidigt Ibland används begreppettionerna skall kunna införas på sätt.ett
betalningsväsende. betal-till Begreppetbetalningssystem som synonym

emellertid också ha betydelse se nedan.ningssystem kan en annan

olikai organisatoriskt sammanhängande nätverkBetalsystem: Ett hänseende av
betaltjänst. Exempelfunktioner vid vissutförandetsom engageras enav

datacentralerkontohâllning, driftsådana funktioner kortutgivning,är av
informa-terminalsystem registrering, befordranoch sortering ochsamt av

betalsystem,tion transaktioner. Bankgirosystemet utgörakan sägas ettom
används ibetalningssystemICA:s kortverksamhet Begreppetett annat.

undvika riskenFörvissa sammanhang till betalsystem. attsynonymsom
betalningsväsendesammanblandning ifor används betänkandet begreppen

respektive betalsystem.se ovan
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betalningar fåtalSlutna betalsystem: Betalsystem inrättats för mellan ettsom
inblandning tredje endast be-aktörer. Ett systern utan avsersom av man

kantalningar mellan två betalare och betalningsmottagare,parter, en en
helt slutetsägas ett system.vara

Öppna användningsmöjligheterbetalsystem: Betalsystem är mer gene-vars
eller be-antal aktörer deltar betalarerella, störreettt.ex. att somgenom

mindreeller slutetöppet.tahtingsmottagare. Ett betalsystem kan vara mer
betalsystem.postgirot exempel i hög gradBankgirot och är öppna

vilkaBetalningar belopplarge-valueStora betalningar payments: störreav
Som exempelfinansiellautförs mellan banker eller andraoftast

från bankkundbetalningastnaavvecklingen de samladekan nämnas enav
derasfinansiella företageller regleringen mellan tvâtill egnaaven annan

fordringar varandra.andralän eller mot

beloppBetalningar intepayments: störreMassbetalningar retail avsersom
finansiellaingår i detinte självaför kunderoftast utförsoch somsom

betalningar.i princip hushållens och företagensHit hörsystemet.

ömsesidiga för-redovisning tvâSammanställning ochClearing: partersav
varandra.pliktelser mot

Överföring deras för-i syfte lösalikvid mellan tvåAvveckling: attparterav
varandra.pliktelser mot

betalning eller lik-utföragår kundUppdragBetaltjártsz: ut att en ensom
medel.överföringnande av

och ingårbetaltjänsttillhandahållerföretagBetaltjänstansvañg: Det ensom
kunderna.betaltjänsten medavtal om

ochavsändarebetalning mellanFörmedlingBelalningsfömzedling: mot-av en
tredjetredje MedminstFörmedlingen utförs partpart. avsestagare. enav

tredjeingår någonförmedlingenrättskapacitet. Ivarje med attpart egen
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likviden. administrativahanterar Andra aktörer i mellanledet kan hapart
uppgifter, såsom förmedla information.elleratt sortera

finansiella hjälp tekniskHome banking: Utförande tjänster med utrust-avav
tekniskai miljö själv i Denning kunden väljer, ofta hemmet. ut-en som

rustningen eller telefon med ellerkan bestå dataterminalt.ex. enav en
särskild tillsats.utan

näringsidkareombud: Verksamhet innebärBanktjänster att somsom engenom
i egenskap ombud förinte själv bank tillhandahåller vissa tjänsterär av

.bedriver livsmedels-Näringsidkaren företagbanken. kan t.ex. ett somvara
bensinstation butiksverksamhet.handel, eller annan

framställer eller bedriver handel medEtt företagNäringsföretag: varorsom
bedriver ñnansiell verksamhet.inte huvudsakligentjänster ochoch som

självutförandet betaltjänsterdeltar vidMellanaktör: Företag attutanavsom
betraktaskunden. Mellanaktören kantillhandahålla betaltjänsten till som

tillstår i-direkt avtalförhållandetillunderentreprenör den aktör somen
med transaktionerna be-befattningoch regelkunden atttar genomsom

informationskanaler andraeller utförainformation, tillhandahållahandla

väsentliga funktioner.

kantill konton. Kontokortettillgång fleraKontokon: Ett kort ellerettsom ger
kreditkort,debetkort,olika funktioner tillförenat med detgör .ettsomvara

också kom-kanbetalkort eller uttagskort se nedan. Kontokortet vara en
bination två eller flera dessa korttyper.avav

användas for belastabetalningar,Debetkon: Ett kontokort för kan att ettsom
tillgodohavande på konto.ett

belastaanvändas förför betalningar,Kreditkort Ett kontokort kan ettattsom
avbetalningar.uppdeladeUtnyttjad kredit fårkreditkonto. regleras genom
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Betalkort: Ett kontokort för betalningar, kan användas för belastaatt ettsom
lcreditkonto. Utnyttjad kredit iskall regleras sammanhang inom kor-ett en

tid, 30-45normalt dagar.tare

Uttagskørt: Ett kontokort kan frånanvändas enbart för kontantuttagsom en
elektronisk terminal. Kortets uttagsmöjlighet oftast debetkaraktâr.är av

IC-kort: Ett kort med inbyggd integrerad chip. Kortet kankrets, s.k.ett ut-en
nyttjas lagra eller behandla information, beroende hurför att avancera-

funktioner byggts in i varianterna har enbartde kretsen. De enklaresom
minnesfunktion, av.allt efter önskemål kan brännassomen

inbyggd mikroprocessor, dvs.Smarta kort smart cards: Ett IC-kort med en
Mikroprocessornintegrerad krets tillåter vissa logiska operationer.som

utföramöjligt återuppladda kort eller kon-kan detgöra att ett attt.ex.
aktiva torde oftatrollen PIN-kod direkt kortet. Begreppet kortmotav

tillanvändas kort.smartasom synonym

vilket användasinbyggd integrerad krets kanFärbetalda kan: Ett kort med en
informationminnesfunktion innehållerbetalningar,vid och genom ensom

användning Ett förbetaltvisst för kortet.värde har reserveratsatt ett avom
I be-möjligt âteruppladda.kan engângskaraktär ellerkort attvara varaav

reservationeni den betydelsentänkandet används begreppet att av peng-
avsättning till icke individualiserat konto,skall ha skett ettarna genom

inte konto i kortinnehavarensinnebär får stå kvar påvilket ettatt pengarna

namn.
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Sammanfattning

betalningen tilldragit sigUnder år har företeelse allt störresenare som
intresse. Betalningen fått tjänst i sig. Marknadenhar ökad betydelse som en

betaltjänster får samtidigt tekniker introducerasfor allt fler aktörer, som nya
i tidigare. Möjligheter utnyttja de betaltjänster-snabbare takt än öppnas att nya

situationer tidigare i betalning kunde kommai där endast kontantsettstortna
betaltjänst-ifråga. Betänkandet innehåller relativt utförlig kartläggning aven

ligger sådana betaltjänster används förmarknaden. Tyngdpunkten på som
privatpersoners mindre företags betalningstransalctioner.och

Behovet regleringav

och styrningsjälvreglering offentligBalansen mellan marknadens aven
svår finna. frånvaro lag-villkoren mellan avtalsparterna kan Denattvara av

betaltjänstmarlmad utgjorti råder på harregler dagensstort sett om-ensom
brist kunskap kunderna. Dennaständighet lett till osäkerhet och hossom

kunskapsbrist varken den fria konkurrensen ellerosäkerhet och gynnar
betalningsväsende.fungerandesamhällets intresse välettav

huvudsakligenBetalningsförrnedling och andra betaltjänster tillhandahålls av
finansiella och står underinstitut omfattas den lagstiftningen somsom av

i verksamheten på be-offentlig tillsyn. Samhället har således indirekt insynen
institut.i bedrivs finansiellataltjänstmarlmaden den man verksamheten av

finns därför skälTillsynen inte speciellt inriktad Detdock betaltjänster.är
i tillräckligriskerna i betaltjänstverksamheten inte beaktatsbefaraatt att om-

tillhandahållsfattning. Allt fler betaltjänster, främst kontokortstjänster, av
inte lagstiftningen, framför alltföretag omfattas den finansiella avsom av

företag inom detaljhandeln bensinbranschen.och

betaltjänster anlitar betal-Såväl vid betalningsförmedling vid andrasom
sådanauppgifter. Som exempel påtjänstföretaget ofta företag för olikaandra
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företag kan Bankgirocentralen BGC AB Kortbetalning Servonämnas och AB.
ÄvenDessa aktörer kallas mellanaktörer.här mellanaktörerna faller utanför

den finansiella lagstiftningen. Samhällets bristande kunskap och insyn hosom
ökande antal aktörer betaltjänstmarknaden försvårar upprätthâllandetett av
stabilt och effektivt betalningsväsende.ett

Tillgången till betaltjänster förutsättning för olika transak-är att typer aven
tioner liggerskall kunna genomföras på effektivt Det därför isätt.ett sam-
hällets intresse tjänsterna utförsallmänheten har förtroende för korrekt.att att
Från samhällsekonomisk synpunkt angeläget betalsystemdetär att eta-som

stabila effektiva.bleras marknaden och Från konsumentskyddssynpunktär

minimeras idet angeläget riskerna i och därmed fel han-är att attsystemen
teringen förhindras. förutsättning för allmänhetens förtroende för betal-En att

itjänster kunna upprätthållas säkerhetsnivån betalsystemen hög.skall är äratt

Även lagstiftningsåtgärder och offentlig tillsyn företagenom man genom av
säkerhetsnivâ ibetaltjänstmarlcnaden uppnå tillfredsställande be-på kan en

för-garantier för fel inte uppstår ändå. Kundernastalsystemen saknas att
betaltjänsterna påverkas därför starktför och användbarhetentroende avav
former för hur fel och brister på betal-det finns på förhand utarbetadeom
inte minst ansvarsfördelningen vid fel.gällertjänstområdet skall lösas. Detta

konsumentkreditlagenbortsett från 34 §Avsalmaden ansvarsbestämntelser,av
vilka rättsverlcningarbland konsumenterna1992:830, skapar osäkerhet om

betalningstransalctioner inte fram iinträder till följd kommerattt.ex.som av
transaktioner utförs obehörig Starka skäl talartid ellerrätt att av en person.

ansvarsfördelningen regleras i lag.sålunda för skallatt

betaltjänster föroch aktörernamotiverat införa särskilda regler förDet är att
leffek-stabilt ochtillpå betaltjänstmarloiaden. Reglerna syftar värna ettatt om

i lkonsumentskyddet. Förslagen dettativt betalningsväsende stärkasamt att
linförs i lagnäringsrättsliga civilrättsliga reglerinnebär ochbetänkande att en

betaltjänster.om
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betaltjänsterTillämpningsområdet för lagen on:

arlmärtltetea.tillhandahållsbetaltjänster yrkesmässigtgällerLagen för som
svenskapå denprivatpersoner företagallmänheten såvälMed somavses

finns vissapraktiska tillämpningen lagenBeträffande denmarknaden. av
inte direkt uttalasavgränsningennationellabegränsningar i fråga den somom

tillämpas påpraktiska inteskälnäringsrättsliga reglerna kani Delagen. av
exempel kantillfällig Somendast högstsådan verksamhet är art.som av

riktartillfälle kam-vid enstakakontokortsföretagutländsknämnas ettett enatt
skallcivilrättsliga reglernai Sverige. Beträffande depanj allmänhetenmot

bestämmandetvidi allmänhetbeträffande avtalgällergälla detsamma avsom
civilrättsligaförhållanden. Deinternationellatillämplighetnationell lagsen

skallavtalbl.a. utifrånbedömastillämplighet skall såledesreglernas ettvar
ingånget.anses

utförsbetaltjänsterbetalningsförmedling och för andraförLagen gäller som
hörlegitimationsmedelpersonlig kod ellerhjälp kontokort,med annat somav

hänseendenockså i decheck omfattasochBetalning med växeltill kontot. som
1932:131.1932:130 checklagenochi växellagensärskiltinte regleradeär

inte lagensriksbank omfattasSverigesbedrivsVerksamhet avavsom
tillämpningsområde.

sigsubjekt åtarellerbankinnebärBetalningsförmedling attett annatatt en
Betalningsförmedlingbetalningsmottagare.tillfrån betalareflytta enpengar en

ofta flerabetalningsförmedling deltarVidtredjesåledesförutsätter part.en
ak-eller flerainformationsbehandlingen. Enilikvidhanteringen elleriparter

finnas andra ak-kanförmedlingskedjan likviden. Därutöverhanteraritörer
betalningstransaktionen,informationförmedlarendast sorterartörer omsom

admini-transaktionen imedbefattningbetalningar ellerolika sättannat tar
hänseende.strativt

be-ellerbetalningsuppdragsigBetalningsförmedling grundar ett en
gireringarbetalningsuppdrag ärvanligaste formentalningsanvisning. Den av

konton,betalningsmottagarensbetalarens och t.ex.överföringar mellaneller
betala-innebär oftastbetalningsanvisningEnbankgirobetalningar. attochpost-

anvisning förställerbetalningsformedlarensjälv konto hos ut enmot egetren
vilkenkontokortsnota,check eller mottagarenbetalningsändamål, t.ex. enen

helt elek-ocksåanvisning kansådanEnin förmedlaren.lösa hoskan vara
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Betalningartronisk. förbetalda i vissas.k. kort kankontokort och medmed
inkluderafall betalningsförmedling.en

tillämpningsområdeLagens betalningstransaktioner sker medomfattar som
hjälp kontokort i fall betalarenbestår endast och dendär parternaav av som
tillhandahåller betaltjänsten, vilken själv den aktuellasålunda är mottagare av
betalningen. detaljhan-Sådana tjänster tillhandahålls näringsforetag inomav

bensinbrartschen näringsföretagets ellerdeln och oftast köpoch varoravser av
tjänster.

tjänster inte innefattar någon betalning från kontoha-Lagen gäller även som
sida, dispositioner kontohavarens konton hospåutan egnavarens som avser

institut. kontantuttag ellereller flera kontoförande Härmedett enavses
Självbetjäning iöverföring mellan två eller flera konton bankautomatgenom

terminal personligelektronisk med användning kontokort ellereller avannan
betaltjänster initieras telefon.kod. Hit hör även som per

frågorNäringsrättsliga

föreskrivs betaltjänster kvalitetskrav,skall uppfylla vissabetaltjänstlagenI att
betalningsberedskap den revisionen i företagetnormalakrav på ävensamt att

funktion och säkerhet. Dessa bestämmelserinnefatta betaltjänsternasskall

aktörer omfattas tillämpningsområde.samtliga lagensskall gälla för som av
regler auktorisation tillsyn. Från dessa undan-innehåller också ochLagen om

Finansinspektionens tillsyn enligtföretagsvenska står undertas annansom
lagstiftning vissa företag.utländskasamt

Kvalitetskrav

verksamheten, skall be-upprätthålla förtroende förI syfte allmänhetensatt
överskådligt ochtaltjänster utföras säkert tillhandahållassnabbtoch ettsamt

i övrigt användarvänligt sätt.

i säkerhetsnivåmening. SkillnaderKravet på säkerhet bör tillgodoses i vid

skull ställs påkrav för denmellan olika betalsystem motverkas,bör attutan
Utöver desäkerhetsnivän i olikaskall enhetlig system. rentatt typer avvara

bör kravet på säkerhetuppbyggnadtekniska aspekterna på betalsystemsett
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Konto-juridiska grund.organisation verksamhetensochföretagetsomfatta
rättsverkrtingarna inte behöverske på sådantregistreringar skall sätt att

Behörighets-elimineras.möjligaste månriskerna för fel iifrågasättas och att
tillfredsställandepåskall utförasfunktionerliknandekontroll och andra ett

sätt.

tidinom vilkenuttryckligeninte bestämmelser ettinnehållerLagen angersom
maximitid denkan,i angivenEn lagskall utfört.betalningsuppdrag omvara

betalningsupp-tidsåtgângen förgenomsnittliganuvarandeden ettlängre änär
betalnings-effektiviseraföretagenincitamentet förminskabefarasdrag, att

härtill.möjligheternautvecklingen har ökattekniskadenströmmama, atttrots
övervägandenefterbetalningssättväljamöjlighetvidare haKunden bör avatt

snabbhet liggerkravallmännasnabbhet. I lagenspris ochmellanrelationen
be-angelägetDettidsutdräkt. ärutförasbetaltjänst skall attdock utanatt en

inom vilkentidinformation dentydliglämnartalningsförmedlaren upp-om
skyldig-bestämmelserinnehållerLagförslagetutföras.draget kommer omatt
reglernabrottföljdernainformation ochsådan motettheten lämna avatt om

gränsöverskri-EG-direktivtillFörslagetcivilrättsliga frågor.nedanse om
betal-utföraskyldighetenbestämmelserinnehåller attbetalningardande om

utformning kanslutligasindirektivet fåttviss tid. Sedaninomningsfonnedling
införasskallbestämmelsermotsvarandefråganñnnas skäldet omprövaatt om

betaltjänster.i lagen om

såutformasskallbetaltjänsterna attliggeranvändarvänlighetpåI kravet att
utrustningarInstruktioner ochkunderna.användaskanenkeltde sättett av

förstå.respektiveanvändabetaltjänsten lättså ärutformadeskall attattvara
användaskunnaförutformasbetaltjänster måsteinte allainnebär attDetta att

olikamedsamarbeteutvecklatmyndigheternaböralla. Däremot ettgenomav
flertaletmöjligt fördetutveckling attfrämja görintressegrupper somen

betaltjänster.olikautnyttja typer av

exempelvisgällervadkunderna,liggeröverskådlighetpå an-I kravet att
olikajämföraskall kunnaenkeltavgifter, sättochvändningsmöjligheter ett

lagförsla-enligtskallFöretagennackdelar.för- ochdessbedömatjänster och
sina tjänster.informationjämförbarochtydlig, korrektlämna omget
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Krav på betalningsberedskap m.m.

I händelse funktionsbrister och felbehandlingar i för betaltjänsterav system
kan skadeståndsanspråk komma riktas företag tillhandahålleratt mot som
sådana tjänster. Det finns därför anledning ställa krav på dessa företagatt att
har god finansiell styrka. Företagen skall således ha tillfredsställandeen
beredskap för det betalningsansvar kan uppkomma till följd verk-som av
samheten. Beredskapen skall kunna utformas på olika och eftersätt anpassas
förhållandena i det enskilda företaget, såsom omfattningen verksamhetenav
och riskerde denna förenadär med. Beredskapens utformning preciserassom
därför inte i lag, kan ha formen bankgaranti eller för-t.ex.men av en en
säkring.

Företag driver betaltjänstverksamhet skall riskanalys verk-görasom en av
samheten. Analysen grunden för riskhanteringsplan,utgör dvs. beskriv-en en
ning hur riskerna skall hanteras. Denna skall samtliga företagupprättasav av
på betaltjänstmarlcnaden.

Vid revision företag driver betaltjänstverksamhet skall granskningav som en
ske de ianvänds verksamheten. De bolags- eller förenings-systemav som av

valda revisorernastämman skall åläggas betaltjänsternasgranska funktionatt
och säkerhet, s.k. säkerhetsrevision. Eventuella svagheter och brister som
framkommer vid granskningen skall till företagsledningen. Svag-rapporteras
heter och brister skall anmärkas i revisionsberättelsen. Om företaget står

under Finansinspektionens tillsyn skall revisorerna, det finns särskildnär
anledning, avvakta revisionsberättelsen informera Finansinspektionenutan att

vad framkommit i granskningsarbetet.om som

Auktorisation

Det saknas skäl förbehålla vissa institut bedriva betalnings-rättenatt att
förmedling eller tillhandahålla allmänheten betaltjänster. Företagatt som
bedriver betalningsförmedling eller betaltjänstverksamhet dock oftatarannan

inlåning från allmänheten eller beviljar krediter. Dessa företag bankeremot -
kreditmarknadsbolagoch omfattas tillstånds- och tillsynskraven i bank-av-

rörelselagen 1987:617 och kreditmarknadsbolagslagen 1992:1610. Sama-

hället bör emellertid, främst med hänsyn till riskerna i verksamheten, insynha

äveni företag driver betaltjänstverksamhet och inte inlåningtar emotsom som
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etableringskontrollvisskrediter. bör också kunnaSamhälleteller utöva enger
konsumentskyddet stärkas.Vidareföretag. börsådanaöver

i yrkesmässigt tillhanda-bestårverksamhetEnligt huvudregeln skall attsom
Finansin-tillstånddrivas endast efterbetaltjänster fåallmänhetenhålla av

tillhandahålls i vadträffa betaltjänsterHuvudregeln skallspektionen. somsom
Öppna generellamedbetalsystembetalsystem. ärkan kallas öppna system an-

aktörer deltarantalvändningsmöjligheter, störreatt ett som av-t.ex. genom
ochliksom bankernaspostgirotBankgirot ochellersändare mottagare.

exempel öppnaAB:s kontokortssystem ärCompanyAmerican Express

system.

yrkesmässigt utföraibestårverksamhetförTillstånd skall krävas även attsom
ingårbetaltjänstansvarig, dvs. åt denväsentliga uppgifter den är somsom

in,i samlabeståuppgifter kanSådanamed kunden.betaltjänstavtalet att sor-
endastkrävasskall dockTillståndbetalningstransaktioner.bearbetaochtera
riktadinteverksamhet ochhuvudsakliga ärföretagetsverksamheten utgörom

betalsystemslutetMedbetalsystem.med slutnanäringsföretag ettendast mot
fåtalmellanbetalningargenomförainrättats för ettattett system somavses

företagexempel påoch ServoBGC ärforetagskoncern.inomaktörer, t.ex. en
tillståndskravet.omfattaspå detta sätt avsom

inne-bensinbranschendetaljhandeln ochtillhandahålls inomBetaltjäxister som
avräkningtjänsterochbetala förerbjudskunderna motbär attatt varor

bensinbolagetdetaljhandelsföretagetelleranvändningmedkonto ettav av
slutnamindrei ellertillhandahållaskantjänsterDessautgivet kontokort. mer

användagårvilka kortethosantalet företagberoende attbetalsystem som
ibestårverksamhetskall inte krävas attTillstånd närbetalningsmedel. som

näringsföretagdrivsbetaltjänsterallmänhetentillhandahållayrkesmässigt av
tjänstennäringsföretag,i koncerningårföretageller ett omsomsammasom

säljsellerframställstjänsterochbetalaforanvändas endastkan att somvaror
ekonomisklikartadhärvidjämställsMed koncernnäringsföretaget. enav

till-intehuvudsakliga syfte ärgemenskapens attintressegemenskap, om
flertaletinnebärhuvudregelnfrånundantagbetaltjänster. Detta atthandahålla

sinaförtillståndbehöverintebensinbolagenochdetaljhandelsföretagenav
kontokortssystem.
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Tillsyn

beviljasFöretag tillstånd enligt den föreslagna lagen betaltjänster skallsom om
stå under tillsyn Finansinspektionen. Därmed kommer sådan betaltjänst-av
verksamhet omfattas finansiellt skyddsintresse falla underett attsom av

Äveninspektionens tillsyn. Konsumentverket tillsynskall lagenutöva över att
följs. Verkets tillsyn inteskall dock omfatta iverksamhet företag stårsom

tillsyn Finansinspektionen.under Verkets tillsyn huvudsakligen motive-ärav
utifrånrad konsumentskyddssynpunkt och skall produkt- och branschin-vara

riktad, inspektionensmedan tillsyn huvudsakligen institutinriktad.är

Uppdelningen tillsynsområdet mellan myndighetertvå medför myndig-attav
heterna kommer arbeta parallellt med vissa frågor. Det därför angelägetäratt

myndigheterna har och fortroendefullt samarbete ochnäraatt ett en gemensam
ambition uppnå sammanhållen utveckling olikapå de delarna mark-att en av
naden. Säkerhetstänkandet och behandlingen kunderna bör således inteav
skilja sig åt. Genom samarbetet finnsbör den kompetens hos respektivesom
myndighet kunna utnyttjas effektivt tillsynenDen delade bör därförsätt.ett
få positiva effekter.

Civilrättsliga frågor

föreslagna betaltjänstlagen information tillI den ställs krav lämnasatt
kunderna vid marknadsföringen betaltjänster vidoch avtal betal-av om en
tjänst. särskildaLagen omfattar också regler för obehörigaansvaret ut-om
nyttjanden skyldigheterkundens konto den betaltjänstansvariges isamtav
samband med utförandet betaltjänsten. Syftet med reglerna bl.a. ökaär attav
tydligheten för kunden och därmed dennes möjligheter själv bedöma ochatt
jämföra olika betalsystem. En grundläggande utgångspunkt för ansvars-

jfrågorna kundens avtalspart så långt möjligt skall förhaär att ansvaret
utförandet betaltjänsten. Kunden skall tydligt fåpå kännedomsättettav om

införs betal-vilket företag hans avtalspart. I lagen därför begreppetärsom
tjänstansvarig beteckning på detta företag.som

näringsidkare. Vidskall gälla kunden konsument ellerReglerna äroavsett om
tvingande till fördel,konsumentavtal skall reglerna dock konsumentensvara

vilket innebär avtalet får avvika från bestämmelser endast underlagensatt
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förutsättning konsumenten inte ställs iatt positionsämre vad följeränen som
lagen.av

civilrättsligaDe bestämmelserna skall inte gälla för s.k. förbetalda kort. Med
förbetalda kort kort utformadeär integreradmed krets i syfteavses som en att
kunna lagra information visst värde finns föratt betalningarettom reserverat
med kortet. Om värdet behållningen konto, indi-motsvaras ärettav som
viduellt för kortinnehavaren, i stället för hos kortutgivaren,potten gemensam
betraktas kortet inte förbetalt. Anledningen till de förbetalda kortensom att
enligt förslaget inte skall omfattas de civilrättsliga reglerna korttypenärav att
befinner sig i skede stark utveckling såväl teknisktett det gällernärav som
lansering Det svårt förär närvarande isystem. vilkaav att avgöranya
varianter dessa kortsystem kommer etablera sig marknaden. Osäkerhe-att

återspeglas också i olika internationellaten sammanhang, och betydelsefulla
ställningstaganden kan komma inom kort.göras Det kan därför finnas skälatt

återkomma till de förbetalda korten,att kompletteringarsenare t.ex. genom
den lagstiftning föreslås.av som nu

Informationsskyldigheten

Den betaltjänstansvarige skall skyldig till marknadsföring ochatt attvara se
information innehåller kostnaderuppgifter och andra väsentligaannan om

fakta. Finansinspektionen och Konsumentverket skall kunna möjlighet attges
föreskrifter fylla lagen. Skyldigheten lämna information innebärutgenom att

precisering de skyldigheter generellt åvilar näringsidkareen av gentemotsom
konsumenter.

Innan betaltjänstavtal ingås skall kunden skriftlig informationfåttett ha om
avtalsvillkoren. Däremot inteställs krav avtalet skall ingås skriftligen.att
Informationen skall innehålla uppgifter den betaltjänstansvarige,pånamnetom
hur betaltjånsten kan användas på vilket kunden kommer fåsättsamt att
kontoutdrag och bekräftelser på Vidaretransaktioner. skall informationen
innehålla uppgifter kostnader tidsåtgångoch tjänsten, möjligheternaförom att
återkalla transaktioner vilketoch åvilar avtalspartcrna. För för-ansvar som
medlingsuppdrag lämnas till bank i samband med kontant inbetalningsom en

disk skall kravetöver på informationens innehåll inte lika höga. I dessavara
fall informationenskall innehålla uppgifter betaltjänstansvarig.ärom vem som
Vidare informationenskall innehålla uppgifter avgifter och tidsåtgång,om
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sigbetaltjänstansvarige åtarvilket denåterkallandetillmöjligheter samt ansvar
utförande.för uppdragets

genomförasigförbehållit rätteni harbetaltjänstansvarige avtalet attdenOm
Vidlämnas.informationmotsvarandeskalli avtaletändringarvissa ovansom

avtaletfrånträdaomedelbartalltid hakunden rättskalländringar attsådana
tidenpåbelöperavgifternaperiodiskabetaldadedelåterfå denoch somav

frånträdandet.efter

utförandebetaltjänstensförAnsvaret

med vadjämställasbörbetaltjänstertillhandahållande somförVillkoren av
reglerdärförfinnslagenföreslagnai övrigt. l dentjänsterochförgäller varor

ioch rättutförs på rätt sätttjänstenförbetaltjänstansvarigesden attansvarom
skadordirektaförfelaktighetervidbetaltjänstansvarige skalltid. Den svara

legatomständighetinte felet berottsåvidakunden, somdrabbar ensom
anlitatbetaltjänstansvarigeOm denkontroll.betaltjänstansvarigesdenutanför

betaltjänstansvarigedenuppgifter,vissautföramellanaktör för svararatten
inom denneslågellermellanaktörenpåberoddefelaktigheter somför som

betaltjänstartsvarige ellerdenförsumlighet hosberoddefeletOmkontroll.
omfattaskallutfást,dennefrån vad ansvaretavvikelseinnebarfelet enom

skador.indirektaäven

till felet.medverkatsjälvkundenjämkasskall kunnaSkadeståndsartsvaret om

kontoutnyttjandenObehöriga av

förutsätterbetaltjänstersådanapåsikte an-särskilt somLagförslaget tar
hörlegitimationsmedelellerpersonlig kod somkontokort, annatvändning av

särskiltlegitimationsmedel anpassats somsig härDettill komot. rör somom
tjänsten.utnyttjarfelskydd mot att person

transaktion medansvarig för ettintenormalt göraskankontohavare enEn
någongodkäntsinte hartransaktionenkonstateras avdet kankontokort attom

i avtalet kanbestämmelserGenomkontokortsavtalet.behörig enligtsom var
34 § kon-Isituationer.i dessaåläggas ävenemellertidkontohavaren ansvar

skall kunnasådantförförutsättningarna ett ansvarsumentkreditlagen attanges
utforrn-förbildat mönsterregel harDennakonsumenter.gällandegöras mot
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ningen standardavtalen på omrâdet. Regelnav har också accepterats som
gällande i vissa fallrätt inte omfattas direkt dess ordalydelse.som av

En kontohavare skall enligt lagförslaget för obehöriga transaktioneransvara
hanom

förfarit svikligt den betaltjänstansvarige,mot
till2. frivilligt lämnat det legitimationsmedelannan hörut till kontotsom

utlärrmandet ingick iutan användningenatt betaltjänsten,av
underlåtit kontotspärra efteratt han upptäckt eller fått skäligsnarast att

anledning misstänka han förloratatt kontrollen legitimations-att över
medlet, eller

4. pâ sätt oaktsamhetannat medverkat till utnyttjandetgenom grov att
kunde ske.

Även inte någon dessa förutsättningar är uppfyllda, skall kontohavarenom av
för belopp till 5 000 kronor han förfarit oaktsamtansvara och därmedupp om

möjliggjort den obehöriga transaktionen.

Vid transaktioner har företagits med användning personlig kod skallsom av en
kontohavaren för 1 500 kronor han inteäven varit oaktsam.svara Inne-om
börden denna bestämmelse slags självriskär införs.av att en

I samtliga fall, vid svek, skall kundens kunnautom begränsas. Kundenansvar
skall kunna invändninggöra det förelegat brister i de säkerhetsrutinerattom

ställts för betalsystemet rutinernaeller inte följts isom det enskildaattupp
fallet. Vidare skall kunna begränsas till beloppansvaret det vid tillfälletsom

disponibelt för kunden. Därvid skall beaktas eventuella begränsningarvar av
det belopp kunnat disponeras vecka eller tillfällesom e.d. Kundenper per
skall också kunna begränsa sitt spärranmälan. En spärr-ansvar genom en
anmälan kan begränsa även den inte iskett tidansvaret ochrätt ävenom om
kunden medverkat till förlusten oaktsamhet eller oaktsamhet.t.ex.genom grov
I dessa fall befrias kunden från för transaktioner sker efter denansvar som
tidpunkt anmälannär sker.

I den mån kunden inte ansvarig förär transaktion, skall bärasen ansvaret av
den betaltjänstansvarige. Därvid skall kunden för ränteförlusterersättas och
dröjsmålskostnader. Om det förelegat oaktsamhet från den betaltjänstansvarige
eller någon i dennes ställe, skall kunden kunnaagerat få ersättning ocksåsom
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utredningenavvaktabetaltjänstansvarige skall attDen utanskada.för annan
tvistigavarit denhaskullevad dentillkontoställningenåterställa om

gälla förintedockskallbestämmelseföretagits. Dennainte hadetransaktionen
tillämplig.självriskregeln ärsjälvriskbeloppet när
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Summary

ln therecent phenomenon haspayment attractedyears, growingprocess as a
interest. Payments becoming increasingly important service such.are as a as
Growing numbers of companies moving into the market forare payment
services, while the of technical innovation faster thanrate used be.to
Opportunities opening these services in situationstoare paymentup use new
where, in the in cash all intentspast, and thepayment onlytowas purposes
option. The includes relatively detailed analysis ofreport thea payment ser-
vices market. Emphasis given those services which used byto payment are
private individuals and small firms for transactions.payment

Need for regulation

often difficult define balance between self-regulationto by the marketa
and public control of the conditions between parties Theto agreements.
absence legislativeof rules, which broadly the situation currently prevailing

the services market, of uncertaintypayment and lack in-ofon causea
formation the of This uncertainty and lack of informationpart customers.on
benefit neither free competition the interest of the community in havingnor
properly functioning services.payment

The transmission of and other services largely providedpayments payment are
by institutions which covered by financial legislation and subject officialare to
supervision. Society thus has indirect insight into activitiesthe the paymenton
services market in far they financialconducted by institutions.so as are
However, this supervision speciñcally focused services.not paymenton
There therefore grounds for fearing insufficientthat has beenare account

oftaken the risks inherent in activities.services Increasing numberspayment
of services, mainly card services, providedpayment bypayment are corn-
panies which covered by financial legislation, mainly by companies innotare
the retail and the petrol trade.sector
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services,otherandtransmission oftheirwith paymentconnectionIn payments
ofvarietycompanies forothercompanies oftenservice apayment engage

GiroBankmention thecompanies,exemplify suchTo maywepurposes.
thisInAB.Kortbetalning ServoandBGC ABBankgirocentralenCentre

Back-ofñcesuppliers.back-officeknowncompaniesthese ascontext, are
informationoflackThefinancial legislation.covered byalsosuppliers notare

into theinsightlack ofitswellauthorities,publicpossessed by the asas
making themarketservicesthecompaniesofnumbergrowing payment areon

difficult.increasinglyefficientandstableofmaintenance payment systema

im-efficientfor thepre-requisiteservicesprovision ofThe payment a
ofinterestin thethereforetrartsactions.ofvariousplementation of types

providedservicestheconñdent thatbepublic largethesocitey that areat can
concerned,nationaltheAs farin the economycorrect asmanner.

marketthe gestablishedthatservicesthedesirable that onsystempayment
that theimportantprotection,ofefñcient. Instable and terms consumer

processingthatniininiised and arein the errorsinherentrisks system are
Iof theconfidencemaintaining thecondition forprevented. Oneconsequently

ofof thesecuritythethat payment systemservices ainpublic payment
standard.high

companiesintosupervisionpublicaction andlegislativeofresultEven aas
in thesecurityofstandardsatisfactorymarketservicesthe payment aon

willthatstill notthereachieved, guarantee errorsnosystempayment
willservicesofusefulnesstheand paymentofconlideneearise. The customers

in advancedrawnbeen tohaveproceduresinfluenced asmarkedly upbe
with.dealtbeservicesoffieldin the tofailuresand paymentfaults arehow

ofin theresponsibilityof eventallotment error.theparticularlyappliesThis to
in the34§fromresponsibility,covering apartprovisionsoflackThe any

lcreating1992:830,konsumentkreditlagen, uncer-Credit ActConsumer
lforimplicationslegalthewould bewhatabouttainty consumersamong l
.transactiontimerightthearrivedoes aexample, at ornotpaymenta

goodthereConsequently,individual.unauthorised arebycarried out an
responsibility.question oftheregulationgrounds for statutory

andservicesforspecial rulesintroducing paymentforgroundsalsoThere are
rulesof theobjectThe tomarket.servicesthecompaniesfor paymenton

improveandefficient consumertoandstable systemmaintain paymenta
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protection. The proposals this recommendation will involve the introduction i
of commercial law and civil law provisions within the of lawterms a
concerning services.payment

Scope of the Payment Services Act

The applies services whichact providedto commercial basispayment are on a
the public. By public both privateto individuals andcompanies themeant on

Swedish market. As regards the practical application of the law, there are
limitations in of national demarcation which directlysome respect notare

explicit in the Commercial law provisions for practicalact. can, notreasons,
be applied those activities which only ofto character. Bytemporaryare a very

of example, mention campaigns by foreign cardway we may payment com-
panies which directed from time time towards the public in Sweden. Asare to
regards the civil law provisions, the rules apply would applysame toas

in general regarding determinationthe ofagreements the applicability of a
national law international conditions. The applicability ofto the civil law
provisions should thus be detemiined basisthe of whereon agreementan may
be deemed have been into.enteredto

The law applies the transmission of and other servicesto payments payment
which areperformed with aidthe of card, personal codepaymenta a or some
other of identiücation linkedthat the card. Payment by oftomeans means

bill Cheque also that thiscovered in the speciñcally covereda eventor not
by the Financial Bill Act växellagen, 130 and the Cheque1932: Act
checklagen, 1932:131. The activities of Swedish Centralthe Bank Sveriges
riksbank do lie within the of the proposed law.not scope

Transmission of involves bank another subject undertakingpayments toa or
transfer funds from Transmission of thus in-toa payer a paymentspayee,
volves third In connection with transmission,party. severala paymenta par-
ties often involved in handling the funds processing information. Oneare or

companies in the transmission chain handle the funds. Over andor more
above this, other companies involvedbe which only provide informationmay
regarding the transaction, various become involvedpayment sort payments or
in the transaction in other administrative aspect.some
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instruction.orderbased paymenttransmission paymentA aorpayment on a
transfertransfergiroorderofform aThe payment oramost acommon

giropostalsuchand theof the or athe as abetween accounts payee,payer
himherselftherequiresinstruction oftenAgirobank payerpaymentpayment.

thehisherdebiting paymentby account atinstructionsend ownto payto an
which theslip,cardcheque cantransmitters, such payeepaymentor aas a

entirelyalso becouldinstructionSuchtransmittersthecash anpaymentat
inprepaid cardscards andusing caseselectronic. Payments somecanpayment

transmission.include paymenta

with thetake placewhichtransactionsincludesof the paymentThe actscope
of thesolelyconsistpartiesthewherein thosecardsofaid payment cases

thebecomesthuswhoservice,theprovides payeewhoeverand paymentpayer
businessprovided by enter-servicesSuchquestion.inthefor arepayment

used formostlyandpetrol trade,theandretailprises in the aresector
itself.theprovided byservicesgoodsof the companypurchases or

theinclude partwhich do paymentservicesapplies not onalsoThe anytoact
thebetweentransfers accountwhich relatebutholder,card toof the payment

thisBy meantwith operators.accountholders accounts moreone orown
usingself-servicebytransfer between accountsWithdrawal two moreoror aa

requireswhichterminalelectronicotherdispenserautomatic cash someoran
includesThis alsocode. paymentpersonalcardofthe payment aorause

telephone.initiated byservices

considerationslawCommercial

certainsatisfyshallservicesthatstipulatesServices Act paymentThe Payment
theandcapacityregardingrequirements torequirements, pay,quality
theincludeshall alsoof theauditnormalthethatrequirement company

applyprovisionsTheseservices. toof thesecurityfunctioning and payment
containsalsoTheof thethe actcovered act.whichcompaniesall scopeare

information.provision ofofficialauthorisation andregardingprovisions
FinancialSwedishof thesupervisionthesubjectcompaniesSwedish to

with otheraccordanceinFinansinspektionenAuthoritySupervisory or
thesefromexemptedcompanies,foreigncertainwelllegislation, areasas

provisions.
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Quality requirements

With objectthe maintainingof public confidence in these activities, payment
services shall be executed in promptly and be provided ina secure manner,

and otherwise user-friendlytransparenta way.

The security requirement should be satisfied broad Steps should bea sense.
taken reduce differences in security between differentstandardsto payment

without for that necessarily demanding that the standard ofsystems reason
security of all of should be uniform. Apart from the purelytypes system
technical of the construction of the the demand foraspects payment system,
security should also the the organised, and the legalcover way company
foundation which the business based. Account entries shall be madeupon
in such that there doubt about their legal implications and that thea way no
risk of eliminated the possible Authorisation checksto greatest extent.error
and other similar functions implementedshall be in satisfactorya manner.

The contains provisions which explicitly within what period theact stateno
order shall be expedited. The stipulation of maximumpayment statutory a

period could, period thanthe be longer the timeto currentwere spentaverage
order, be reduce the incentiveexpected for companiespayment toon a to

improve the efficiency ofof the flow though technicalpayments, even
advances have easiermade for them do The should alsoto customerso.
have the possibility of selecting of after considering thepaymentmeans
relationship Thebetween price speed.and general provisions of the act
regarding includespeed provision service shallthat the bepaymenta
performed without undue delay. desirable that the transmitterpayment
provides clear information about the within which willperiod the order be
performed. The bill includes provisions concerning the obligation provideto
such information and concerning the of breach of the rulesconsequences any
see Civil law considerations below. proposal for EC directiveA an
concerning cross-border credit provisions regulatingtransfers thecontains
obligation within giventransmission period of time.to out paymentcarry a a
There could be grounds, directive receivedthe its final forrnulation,hasonce

review the question of whether corresponding provision should beto a
introduced into the Payment Services Act.

2 l5O800



1995:69SOU34 Summary

services shall beimpliesfriendliness that theforThe demand paymentuser
withoutthemwill enable thein thatconstructed customer to usewaya
enabledesignedequipmentshall formulated andlnstructions bedifñculty. to

Thisrespectively. doeseasily understood and usedservice bethe topayment
bein sucharrangedservices beallthat tomustpayment a way asnot mean
ofresultauthorities should,other hand, theOn thebyusable aasanyone.

trendablevarious interest beco-operation withextensive to promote agroups,
service.ofdifferentpeopleforprovideswhich paymenttypesmost to use

ableshould beimplies thatregardingrequirementThe customerstransparency
services inusing differentofdisadvantagesandthe advantages ato compare

bill,According theassessing theirwellsimple tocost. com-asmanner as
infomia-comparableandservices in clear,theirdescribepanies shall correct

tion.

capacity,regardingRequirement etc.payment

within theprocessingincorrectfailures andfunctional systemofIn the event
companiesagainstraisedbedamagesclaims forservices,for maypayment

introducing thegrounds forthereforeThereservices.provide suchwhich are
providersServicesound.fmanciallycompanies betheserequirement that

whichobligationsthecapacityadequatethus have paymentshould acceptto
variousstructured inbeThis capacityactivities.theirofarise mayoutmay

individualof thecircumstancesparticulartheadaptedand company,toways
associated. Thetherewithrisksbusiness and the typeof thethesuch extentas

thecould takebutin detail in the law,specifiedthereforecapacityof not
example.forpolicy,insuranceof bankform guarantee or ana

shall makeservicesprovision ofinengaged thewhichCompanies paymentare
riskbasis forprovide theanalysis willThisbusiness.analysis of theirrisk aa

control theplansdescription of how thei.e.plan, tocompanymanagement a
servicesthecompaniesalldrawn byshall be paymentplanrisks. Such onupa

market.

servicesprovision ofengaged in thecompanies which payment areWhen are
auditorsscrutinised. Theshall bebusinessin theusedaudited, the systems

shallassociationco-operativemeeting of theannualelected by the company or
servicesecurity of thefunctioning andthe paymentscrutiniserequiredbe to
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activities; this known security audit. Any weaknesses and faults whichas a
during the audit shall be reported the companysemerge to management.

These weaknesses and faults shall be mentioned in the of the auditors.report
If the subject the supervision of the Swedish Financialtocompany
Supervisory Authority, the auditors, when there specific grounds, andare
prior publishing their auditors shall informto the Authority of thereport,
facts which have fromemerged their examination.

Authorisation

There grounds for reserving rightthe in transmis-are tono paymentengage
sion activities offer the public services particular ofto paymentor to typeany
institution. However, companies which transmit provide otherpayments, or

service activities, often deposits from loanspayment theaccept grant toor
public. These companies banks creditand market companies coveredare- -
by the licensing and supervisory provisions of the Banking Business Act
bankrörelselagen, 1987:617 Creditand the Market Companies Act kredit-
marlcnadsbolagslagen, 1992:1610 respectively. However, mainly in view of

risksthe inherent in societysuch operations, should also be fully informed

about companies which offer services facilities but which dopayment not
deposits provide Societycredits. should also be ableaccept exerciseor to

I of control the establishment of such companies. Moreover,some measure over
protection should be strengthened.consumer

According the main permittedrule, in business whichto tonot engage a
consists of offering services the commercialpublic basispayment to on a a
licence has been obtained from the Swedish Financial Supervisorynot
Authority. The main rule shall apply services which providedto payment are
within what be called Anmay payment systems.open payment systemopen

which made generally available for in pointsystem woulda use; a case
be large number of players involved The banka are as payers or payees.
giro and postal giro services well the card provided bypayment systemsas as
banks and American Express Company AB examples of paymentare open
systems.

A licence shall also be required for activities which involve the provision on
commercial basis of key functions for whoever responsible for thea

services, i.e. whoever into services withpayment enters payment agreementa
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sorting andcollection,comprise thefunctions couldSuchcustomer.a
requiredonly belicence shalltransactions. However,processing of payment a

directed onlyactivity andcompanys mainthis activity the not
closedByenterprises with closedcommercialtowards systems.payment a

introducedwhich paymentstosystem arrangemeantsystempayment a
Bankcompanies. Theofwithinthosesuchplayers,between few groupaasa

consequentlywhich wouldcompaniesofexamplesand ServoGiro Centre are
requirement.licensingsubject thebe to

petroland theretailavailable in themadewhichservices sectorPayment are
chargingservices bygoods andforinvitinginvolvetrade tocustomers pay

retailertheissued bycardusing thebyagainstthem orpaymentaccountan
closedlessinprovidedservices beThesepetrol more ormaycompany.

cardthecompanies whereofnumberdepending the cansystems,payment on
businesstherequired whenwilllicence beNoofusedbe payment.meansas a

carriedbasiscommercialpublictheservicesprovidingof to on apayment
thethewhich belongsbusiness to asgroupby samecompanyaoraon

whichservicesgoods andforbe usedonlyservicethebusiness, to paycan
thisinquestion. Bybusiness in contextthesold byproduced grouporare

of themainthefinancial interestcommunity ofsimilar purposealso meant a
main ruletheexemption fromThisservices.provide paymentnot togroup
requirewillcompaniespetrolcompanies andretail not athat mostmeans

cardtheirlicence for systems.payment

Supervision

proposedtheofunder thelicencegrantedwhich termsCompanies aare
FinancialSwedishthesupervision bysubjectwill beServices ActPayment to

coveredservicessuchConsequently,Authority. paymentSupervisory as are
thesupervision bysubjectwill becomeinterestsecurityfinancial toby a

willKonsumentverketPoliciesfor ConsumerBoardNationalTheAuthority.
will,Boardof thesupervisionThewith thecompliancemonitoralso act.new

subjectwhichcompaniesof toactivitiestheextend arehowever, tonot
Supervision byAuthority.SupervisoryFinancialSwedishsupervision by the

andprotection,needgrounded thelargelyBoard to consumerthe ensureon
supervisoryAuthority stheoriented, whereasandproductshall be sector

institutions.towardsorientedlargelyactivities are
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The division of supervisory authority bodies that thebetween two means
authorities will function alongside certain issues. thereforeeach other on
desirable that they able and in and with thecloselyto trustco-operateare

achieving variousshared objective of integrated thedevelopments segmentson
considerations shouldof the Security ofmarket. and the treatment customers

thus differ. both bodies in these the Competencenot co-operatecan areas,
authority will division of superviso-possessed by each be best Theput to use.

authority will beneficialtherefore have effects.ry

Civil considerationslaw

certainServices includes requirement thatThe proposal of the Payment Act a
with marketing ofgiven connection theinformation shall be to customers

covering service. The lawservices withand paymentagreementspayment a
liability for unauthorised ofincludes special rules concerningalso ause

serviceobligations of the withcustomers and the paymentaccount party
service. Oneresponsibility connection with performance of thethe payment

andimprove for theof the rules transparency customertopurpose
judge forability himherself andconsequently the customers to compare

point issue offundamental of thedifferent A departurepayment systems. on
havethe shallliability the customersthat counterparty contractto

performance service.the of theresponsibility far possible for paymentas as
unambiguously hisherwhichinformedThe shall becustomer company

withthis ofthethe For partyconceptto agreement. reason,counterparty
designateresponsibility introduced into the lawservice has been topayment

this company.

privatetherules shall apply, regardlessThese of whether customer a
business enterprise. ofln the agreement,consumeraor a caseconsumer

thisof therules shall be mandatoryhowever, the favour customer; means
of the law theonly departthe from the letterthat agreement consumermay

law.follows from thewhatplaced in inferior position fromtherebynot an

prepaid cardprepaid cards. Bycivil provisions shallThe law applynot to
usedelectronic circuit thatdesign which incorporatescard the ofmeant ana

usingaside forinformation certain value has beenthat paymentsetto store a
which in thethe balancethe valuethe card. accountrepresents anon
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of insteadthe holder alone, of being in collective withaccount accountname a
the issuer of pre-paid.the card, the card deemed be The whynot to reason
the civil provisionslaw the proposal do pre-paid cardsrelate thattonot
this of going rapidcard through of development, bothtype a process
technically in connection withand the launching of systems.new

difficult determine in will finallycurrently what model these cardto systems
This in variousbe established the market. uncertainty also reflectedon

international important decisions this field inand in be expectedcontexts, can
revertingthe future. There therefore grounds for later date theat toare anear

legislation whichquestion prepaid for example, supplementing theof cards,

being proposed.now

Obligation informationprovideto

obligedwith service responsibility shall be thatThe toparty payment ensure
significantinformation includes details of and othermarketing and other costs

National BoardFinancial Supervisory Authority and thefacts. The Swedish

authority ordi-Policies shall be given delegated promulgatefor Consumer

provide information addsThe obligationcomplement the act. totonances
business enterprisesincumbentprecision obligations which generallyto onare

vis-â-vis consumers.

shall beservice entered into, theBefore sentContract customerpaymenta
On the other hand,concerning the of thewritten information terms contract.

informationin writing. Therequirement shall bethat the agreementnot a
servicewithdetails about the of theshall include paymentpartyname

theservice be used, and whatresponsibility, how the payment wayscan
transactions.confirmation ofobtain of andstatements accountcustomer can

details concerning and how long theinformation containThe shall also costs
responsibilitiestransactions and whatservices will rights canceltake, restto
transmission ordersIn the ofparties thethe paymentto agreement. caseon

theconnection with cashwhich given bank counter,paymentto overaare a
stringent. In suchregarding information need bethe demand the notcontent so

include details which hasinformation shall aboutthe paymentpartycases,
concerningdetailsinformation includeservice responsibility. The shall also

responsibi-whatright transaction andfees time required, cancel theand the to
connection withresponsibility inlities with servicethe acceptspaymentparty

ofthe performance the contract.
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withthe contractual responsibility the rightserviceparty payment reserves
certain inmake changes the information corresponding thatto contract, to

also be provided. shallabove shall ln the of such changes, theevent customer
be entitled immediate effect repaidalways cancel the with and beto Contract to

periodic charges for the period after the cancellation of the contract.

Responsibility for performance of servicepayment

conditions which services provided should be comparedThe paymenton are
applying services in general. The proposedwith those goods and act,to

contains regarding responsibility of the withtherefore, rules the paymentparty
service. In theservice responsibility for timely performance of theandproper

responsibility shallwith serviceof faults the paymentevent partyor errors,
direct incurred the when the faultbe liable for losses by customer, except or

withcircumstances beyond the control of thedue paymentpartytowaserror
engagedservice responsibilityservice responsibility. withthe paymentparty

function,certain withback-office supplier perform the paymentpartytoa a
back-officefaults due theservice responsibility liable for toor errors

back-ofñce suppliers the faultsupplier which within control.thewereor
responsi-with serviceofdue negligence the the party paymentto partonwas

from the agreed performance,bility, the fault represented departureaor
liability will also indirect losses.cover

liability damages thebe possible reduce theshall to customerto pay
faultfor thepartially responsiblehimherself or error.was

Unauthorised of accountuse

require theservices whichfocuses particularlyThe proposal those paymenton
identification linkedofof card, personal code otherpayment meansuse a or

particularlyidentificationthisthe ln the ofto account. context, aremeans
service.using thedesigned unauthorisedthe frompreventto persons

withtransactionliable forholder normally beAn madeaccount cannot aa
approvedtransactioncard be demonstrated that the notpayment wascan

cardof thewho authorised under theby contract.paymenttermsa person was
liableholderthemakeHowever, the of the also accountterms agreement may

conditionsstipulates theCredit Actsituation. in Consumerin such § 34 thea
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Thiswhich such liability the of the be enforced.partupon on consumer can
formulation in therule formed precedent for the of standardhas contractsa

applicable law in certain thatfield. also been acceptedThe rule has casesas
its wording.directly covered bynotare

liable unauthorisedbe forAccording the draft law, holder shallaccountto an
transactions heshe

with servicein relationacted fraudulently the party paymentto
responsibility,

disclosed of identification linked thevoluntarily account toto anmeans
of thedisclosure being included in thewithout suchoutside party use

service,payment
obtainingdiscovering,promptly3. failed freeze the accountto orupon

control thethat heshe had lostreasonable grounds to suspect, meansover
identification,of or

in making thenegligencein other throughbeing involved4. way grossany
misuse possible.

liable forholderconditions satisfied, theof theseEven accountarenone
makingtherebyacted carelessly,5,000 kronor, hesheofamount toan up

transaction possible.unauthorisedthe

personal code, thecarried oftransactions being by theofIn the out ausecase
didhesheliable for 1,500 kronor,holder shall be nottoaccount evenup

ofimplication this provision thatofcarelessly. The type excessact a
introduced.

beliability of theof fraudulence, theln thatall customerexcept cancases,
failings in theexistence ofentitled claimlimited. shall be theThe tocustomer

proceduresthat theapply thesecurity procedures which payment system,to or
possibleshall bein question. Moreover,in theadhered tonot to casewere

available thewhichliability thelimit customersthe toto amount was
whichtherestrictionstime. thisthe In amountcontext,atcustomer onany

Theintooccasion shall be takenused weekbe account.or permay per
having theliability bylimit hisheralso be ableshall accounttocustomer

requestedlimit liabilityalsofrozen. Such procedure noteven wasmaya
responsible for thepartiallythetime andthe customerat correct waseven

thesuchnegligence. Innegligencebyloss, for example cases,grossor
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released from liability from timecustomer the when heshe requested that
the be frozen.account

T0 the the responsible for transaction, liabilityextent customer shallnot a
be bome by the with service responsibility. In suchparty thepayment cases,

shall be compensated for loss of interestcustomer and late paymentany
charges. the with service responsibility, actingparty payment partyor any

his behalf, acted negligently, the shall also be entitledon customer to
compensation for other losses. The with service responsibilityparty payment
shall, without awaiting the results of investigation, therestore toany account
its prior the disputed transaction. However, this provisionstatus to shall not
apply the of when the rule applicable.to amount excess, excess





SOU 1995:69

Författningsförslag

Förslag till

Lag betaltjänsterom

Härigenom föreskrivs följande.

kap.1 Allmänna bestämmelser

Illlämpningsomrâde

Denna lag gäller betaltjänster yrkesmässigt tillhandahålls allmänheten.som
Med betaltjänster avses

förmedling betalningar,av
2. betalningar från konto betalningsmottagarenhos med användning av

kontokort, personlig legitimationsmedelkod eller hör till kontot,annat som
samt

överföringar mellan konton och kontanter med användninguttagegna av
legitimationsmedel iav som avses
Bestämmelserna i denna lag gäller betalning med växel ioch check de

hänseenden inte regleradeär särskilt i växellagen 1932:130 ellersom
checklagen 1932:131.

Denna lag integäller verksamhet Sverigesdrivs riksbank.som av

2§

Bestämmelserna i 2 kap. gäller endast förhållandet mellan den erbjuditsom
sig utföra betaltjänst den betaltjänstansvarige och betaltjänstkunden.att en

Bestämmelserna i 2 kap. gäller inte vid betalning förbetaldamed kort. Med
förbetalt kort kort kan innehålla information finnsdetettavses attsom om
medel reserverade för betalningar intemed kortet, medlen finns pá ettom
individualiserat konto.
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3§

tillhandahållsbetaltjänsterintei 3 gällerBestämmelserna kap. avsom
enligttillsynFinansinspektionensunderstårföretagsvensktett som

lagstiftning,annan
tillståndmed stödverksamhetdriverkreditinstitututländskt avett som

§kap. 21987:617 och lbankrörelselagenstycket 14 § förstaenligt kap.1
kreditmarknadsbolag,16101992:8 § lagenoch 2 kap. om

5 §stöd 1 kap.medverksamhetdriverbankföretagutländsk avett som
bankrörelselagen,stycket lförsta

9 §2 kap.med stödverksamhetdriverkreditinstitututländskt avett som
kreditmarknadsbolag,lagen om

10 §2 kap.med stödverksamhetdriverutländskt företag5. avett som
kreditinstitututländskadedet ellerkreditmarknadsbolag, somlagen omom

driva4enligt 3 ellerskulle hamoderföretag rätt attdessellerföretagetäger
verksamhet,sådan

isådanaEESmed inom änföretag säteutländskt avsessomannatett
betaltjänstverksamhetdrivertillfälligtfilial,etableratha3-5 och utan attsom,

i Sverige, samt
isådanaEESinommed änutländskt företag säte avses7. somett annat
ibestämmelserlikvärdigabetaltjänstlagenunderkastade med3-6 och ärsom

sitt hemland.
samarbetsområdet.ekonomiskaeuropeiskadetEESMed avses

säkerhetKrav på m.m.

4§

påtillhandahållasoch snabbt ettsäkertutförasskallBetaltjänster samt
användarvänligt sätt.övrigtoch iöverskådligt

5§

i 3 kap.företagbetaltjänstertillhandahåller samt avsesFöretag somsom
§ skall ha2

kanbetalningsansvarför detberedskaptillfredsställande upp-somen
verksamheten,följdtillkomma samtav

verksam-riskerhuvudsakligabeskriver deriskhanteringsplan2. somen
skall hanteras.riskerdessahurmed ochförenadheten är anger

granskaingåskalli stycketförsta atti företagrevisionVid avsessom
innehållaskallRevisionsberättelsenoch säkerhet.funktionbetaltjänsternas

Finansinspektionensunderstårföretagetgranskning. Omdennauttalande om
revisorernalagstiftning skall attutanellerlagenligt dennatillsyn amian

gransknings-Finansinspektioneninformerarevisionsberättelsenavvakta om
till det.anledningsärskildfinnsdetarbetet när
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Förhållandet betaltjänstansvarig och betaltjänstkund2 kap. mellan

Allmänna bestämmelser

1§

betaltjänstkunden för betal-betaltjänstansvarigeDen gentemotansvarar
tjänsten till tjänsten blivit utförd enligt avtalet.dess att

2§

tilli denna lagAvtalsvillkor i jämförelse bestämmelsernamed ärsom
enskilthuvudsakligen föringåttför avtaletnackdel konsument, somen

intei den månl andra fall gäller lagenändamål, verkan denne.är utan mot
ellerutbildats mellanföljer avtalet, praxis har parternaannat avsomav av

måste bindande mellaneller sedvänjahandelsbruk parterna.ansessomannan
iändring kreditavtal konsu-skriftligt avtal ochOm krav på om av

Omkonsumentkreditlagen 1992:830.finns imentforhállanden bestämmelser
näringsidkare stadgasoch konsumenttolkningen vissa avtalsvillkor mellanav

i konsumentförhállanden.avtalsvillkori 10 § lagen 1994:1512 om

Informationsskyldighet

3§

skriftlig in-skall betaltjänstkundenbetaltjänstavtal sluts,Innan ett om
skall särskiltDärvid framgåformation avtalsvillkoren.om

betaltjänstansvarige,pá dennamnet
användas,på vilket betaltjänsten kan2. sätt

ochkontoutdrag bekräftelser genomfördapåvad gäller beträffandesom
transaktioner,

betaltjänsten,förenade medvilka avgifter räntekostnader4. och som
debiteras och hurtid betalningarinom vilken utförs räntaeller kontot

beräknas,
kostnaden för detta,återkalla ochkimden kan transaktionenom

sitt kontokort,åvilar kontrollenvad kunden han7. förlorat övernärsom
och vilketlegitimationsmedel hör till kontotsin personliga kod eller annat som

ikunden kan drabbas sådana fall, samtavansvar
betaltjänsten.betaltjänstansvarigesden föransvar

informatio-skallkontoavtal,Om betaltjänsten skall utföras föregåendeutan
i 6 ochvad första stycketsägssomnen avse

4 §

betaltjänstansvarigeskall denVid marknadsföring och informationannan
väsentligt föri övrigttydligt kostnaderna for betaltjänsten och vad ärsomange

utnyttjandet tjänsten.av
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Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
eller Konsumentverket får meddela föreskrifter hur informations-närmare om
skyldigheten enligt första stycket skall fullgöras.

Ensidiga avtalsändringar

5§

Om betaltjänstansvarige i enlighet förbehåll i avtalet ensidigtden med
ändrar betaltjänstavtal, har kunden alltid omedelbart frånträda detta.rättett att

tiden efterKunden har då också återfå erlagda avgifter belöper pårätt att som
frånträdandet.

frånträda enligt första gäller inte kontohava-Rätten avtalet stycketatt om
betaltjänsten påefter underrättelsen fortsatt användning ellergenom avren

godtagitliknande får ha ändringen.sätt anses

6§

betaltjänst-ändras enligt 5 § första stycket skallavtalsvillkorInnan ett
infonnation erinrasskriftlig detta. Kunden skall ocksåkunden rättenom om

frånträda avtalet.att
ändringen skall börjamånad innanInformationen skall lämnas senast en

gälla.att

informationFöljder bristandeav

7§

enligt 6 inte avtalsvillkor,information 3 eller § lämnatsskriftligHar ettom
betaltjänstkunden, till för honom.det nackdelinte villkoretgäller ärmot om

skallavtalsvillkor till nackdel för kundenVid bedömning ärett enomav
villkoret inte tillämpas.jämförelse med gällaskullevadgöras omsom

8§

§ inte fullgörs, skall dettainformationsskyldigheten enligt 4Om anses
1975:1418. Förmarknadsföringslagenstrida föreskrivs i 3 §vadmot som

marknadsföringslagen.isådana fall gäller vad i övrigt sägssom

transaktionfelaktig eller uteblivenAnsvaret för

9 §

betaltjänst-tillfogasansvarig för skadabetaltjänstansvarigeDen är som
på fel konto.med fel belopp ellertransaktion bokförskunden attgenom en

ikundenanvändasinte har kunnatgäller betaltjänstenDetsamma avom
driftavbrott ellerallmäntberodde påsåvida inteenlighet med avtalet, detta ett
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i kunden harliknande tekniskt fel och den betaltjänstansvarige avtalet med
friskrivit sig från för sådana fel.ansvar

betaltjänst-tillfogasbetaltjänstansvarige också för skadaDen svarar som
betalningsförmedling intedet beloppkunden äravsettatt somgenom en

tillhänsynbetalningsmottagaren inom tid kunden medtillgängligt för den som
omständigheter anledning med.avtalet och övriga hade räknaatt

10§

utebliven ochbetaltjänstansvariges enligt 9 § omfattar räntaDen ansvar
fri från hanbetaltjänstansvarige dockdirekta skador. Denandra är omansvar,

utanföromständighet lägförseningen beroddevisar felet elleratt somen
ha räknat medinte skäligen kunde förväntas närkontroll och hanhans som

hainte skäligen kundesig följder han helleråtog uppdragethan samt vars
undvikit övervunnit.eller

heltbetaltjänstansvarige anlitat förfelet någon denBerodde attsom
betaltjänstansvarige fri frändelvis utföra betaltjänsten, deneller är ansvar

enligtfri frånberodde på skullefeletendast också den vara ansvarom som
första stycket.

in-till ersättning såväl direktaalltid förBetaltjäxistkunden har rätt som
den be-förseningen berodde på försummelseellerdirekta skador, felet avom

betaltjänstansvarige anlitat fördentaltjänstansvarige eller någon attsomav
förseningen utgjordegällerbetaltjänsten. Detsammadelvis utförahelt eller om

betaltjänstansvarige särskilt hade utfást.avvikelse från vad denen

11§

jämkas,skadeståndsansvar enligt 9 § fårbetaltjänstansvarigesDen om
gjorteller intemedverkat till skadanvårdslöshetbetaltjänstktmden egengenom

för begränsa skadan.skäligen krävaskunnatvad attsom

konzohavareSpärranmälan från

12 §

kontohavarenmöjlighet förbetaltjänstansvarige tillhandahållaskallDen att
anvisar anmälandennebetaltjänstansvarige eller till göratill någonden som

personliga kod ellersinkontokort,kontrollen sitthan förlorat överattom
spärramnälan.legitimationsmedel tillhör kontotannat som

13 §

efter det hanspärranmälanskyldigKontohavaren göra attär snarastatt
kontrollenförloratmisstänka han överfått skälig anledningupptäckt eller att

ilegitimationsmedel 12sådant som avses
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l4§

betaltjänstansvarigeDen skall skriftlig bekräftelse tillsändagenast en
kontohavaren har tagits tidpunktspärranmälan Datum och för näratt emot.om
anmälan framgåskall bekräftelsen. Kontohavaren skall ocksåtogs emot av
erinras innebär obehöriga utnyttjandenvad anmälan för hans förom ansvar av
kontot.

betaltjänstansvarige registreraDen skall och bevara spärran-mottagna
målningar säkert sätt.ett

Ansvar för obehörigt utnyttjande kontoav

15 §

betalningsskyldig debiterats kontotKontohavaren for beloppär genomsom
obehörigt utnyttjande, om

betaltjänstansvarigeförfarit svikligt ellerkontohavaren har denmot
någon i ställe,dennes

sin personliga kodfrivilligt sitt kontokort,kontohavaren har lämnat ut
till till någon ochlegitimationsmedel hör kontoteller annat annansom

användningenled iinte ingå normaltutlämnandet kan ett avanses som
tjänsten,

enlighet med 13underlåtit spärramnälan iharkontohavaren göraatt
eller

möjligtgjort utnyttjandetkontohavaren på har4. sättannat grovgenom
personliga ellersitt sin kodvid hanteringen kontokort,oaktsamhet annatav

tilllegitimationsmedel hör kontot.som
i 16föreskrivsi första gäller vadl andra fall stycketän somsom avses

l6§

till 5 000 kronorbetalningsskyldig för beloppKontohavaren är somupp
gjortkontohavaren harobehörigt utnyttjande,har debiterats kontot omgenom

sinhanteringen sitt kontokort,möjligt oaktsamhet vidutnyttjandet avgenom
tilllegitimationsmedel hör kontot.personliga kod eller annat som

alltidvarit dennevisas kontohavaren oaktsamOavsett det ärattom
debiterats kontottill harbetalningsskyldig för l 500 kronorbelopp somupp

till harpersonlig hör kontotobehörigt utnyttjande, koden somgenom om
oskäligt med hänsyninte det skulle uppenbartDetta gälleranvänts. om vara
möjligt.omständigheter gjorde det obehörigatill de uttagetsom

17 §

förenligt 16 §§15 ochKontohavaren även annan personssvarar
betaltjänstavtaletenligtdenneoaktsamhet och oaktsarnhet, vargrova om

andregäller dendisponera kontot. Detsammabehörig näröveratt personen
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inte dll spärranmälan kunnat eller denne förfarit svikligtgöras närsett att mot
betaltjänstansvarige.den

l8§

Kontohavaren i fall i § första stycket 2-4 och 16 §15ansvarar som avses
inte för

belopp överstiger enligt disponibelt förvad avtaletsom som var
kontohavaren,

2. obehörigt utnyttjande kontot skett efter spärranmälanattav som
mottagits den betaltjänstansvarige eller någon denne anvisatav annan somsom

sådan anmälan, ellermottagare av
obehörigt utnyttjande kontot varit möjligt brist i säker-av som genom en
iheten systemet.

Säkerhetsbrist enligt första stycket 3 skall föreligga, inte denanses om
betaltjänstansvarige kan visa sådana säkerhetsrutiner förelegat innebäratt som

risken för manipulation varit oväsentlig rutinerna följtsochatt systemet attav
vid transaktionen.den aktuella

Kontohavaren åberopa säkerhetsbrist i denkan delaräven systemetav som
betaltjänstartsvarige inte direkt kontrollhar över.

19§

15-18 betalningsskyldigFör belopp kontohavaren enligt §§ inte ärsom
betaltjänstansvarige.densvarar

debiterade beloppet jämte utebliven ochAnsvaret omfattar det ränta
avgifter. skall förpåförda Den betaltjänstansvarige också kontohavarenersätta

tillskada, utnyttjandet varit möjligt följd oaktsamhet från denannan om av
betaltjänstansvarige ställe.eller någon i dennes

20§

Om tvist betalningsskyldighet enligt 15 eller 16 skall dendet uppstår om
betaltjänstansvarige kreditera jämte förloradkontot för debiterade beloppetdet

prövningendebiterade dröjsmâlskostnader avvaktaochränta attutan av
tillämplig,tvisten. Om transaktionen sådan § andra stycket16är ärattartav

får betaltjänstansvarige kreditera kontot för det beloppden underlåta att som
kunden därigenom kan åläggas betala.att
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kap. Tillsyn3 m.m.

Tillståndsplikt

1 §

allmänhetentillhandahållabestår i yrkesmässigtVerksamhet attsom
§ och 3 § dettai l kap. 3betaltjänster får, med de undantag som anges

Finansinspektionen.drivas efter tillståndkapitel, endast av

2§

yrkesmässigt utförabestår iför verksamhetTillstånd krävs även attsom
sortering ochinsamling,betaltjänstansvarige,uppgifter denväsentliga t.ex.

verk-dock endastbetalningstransaktioner. Tillstånd krävsbearbetning omav
riktar siginte enbarthuvudsakliga verksamhet ochföretagetssamheten utgör

i 3till företag avsessom

från tillstándspliktUndantag

3§

näringsföretagdrivsverksamhetenenligt § inteTillstånd l krävs när av
be-näringsföretaget,ingår i koncernföretageller andra omsamma somsom

och tjänsterbetalninganvändas förendast kantaltjänsten somvarorav
inomnäringsföretag koncernen.eller säljsframställs av

ekonomisk intressege-likartadjämställsi första stycketMed koncern en
andra behovtillgodosehuvudsakliga syftegemenskapensmenskap är attom

betaltjänster.än

llllståndspliktig verksamhet

§4

endastföretag får meddelasför svensktTillstånd ett om
eller någondenna laginte striderstadgarnabolagsordningen eller mot

författning, ochannan
iuppfylla kravenkommaverksamheten kanplanerade2. den attantas

§§.4 och 5l kap.

5§

driva verksam-i landetfilialfrån härutländskt företagTillstånd for attett
endasti § får meddelaseller 21het omsom avses

står underoch däri hemlandetbetaltjänstverksamhetdriverföretaget
tillsyn, samt
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2. den planerade verksamheten ikan komma uppfylla kravenattantas
1 kap. 4 och 5 §§.

6§

beviljats enligt tillsynFöretag har tillstånd denna lag står undersom av
Finansinspektionen.

Finansinspektionen föra register beviljatsskall de företag haröverett som
tillstånd.

7§

Finansin-beviljats tillstånd enligt denna lag skall lämnaFöretag harsom
spektionen upplysningar inspektionen verksamheten ochde begårsom om

omständigheter.därmed sammanhängande
beviljatsInspektionen får genomföra undersökning hos företag harsom

inspektionen nödvändigt.tillstånd detnär anser
Finansinspektionen fårRegeringen efter regeringens bemyndigande,eller,

föreskriftermeddela om
inspektionen,vilka upplysningar företagen skall lämna

2. brottsförebyggande åtgärder,
ochinformationsteknologiska säkerheten i verksamheten,den

årsredovisning.bokföring, ârsbokslut och4. företagets löpande

tillståndVarning och återkallelse av

8§

Finansin-återkallasenligt lag skallTillstånd meddelats denna avsom
spektionen om

börjat drivaharbeviljande tillståndinte inom år efterföretaget ett av
dessförinnanföretagetverksamhet tillståndet ellersådan omsom avser,

sig avstå från tillståndet,förklarat
inte drivit sådanårtidföretaget under sammanhängande2. ettaven

tillståndet ellerverksamhet som avser,
föreskrift harnågonöverträda denna lag ellerföretaget att somgenom

olämpligtvisat sig utövastöd lagen ellermeddelats med sätt attannatav
tillståndetsådan verksamhet som avser.

i första stycketitillräckligt får inspektionen de fallOm det är angessom
varning.återkalla tillståndet meddelai stället förl att

avvecklingenhurfår inspektionen beslutatillståndet återkallasOm av
skall ske.verksamheten

förenas medverksamhet fårtillstånd drivaåterkallaEtt beslut attatt ett
fortsätta densamma.förbud att
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saknar tillståndIngripande denmot som

9§

berättigad tilltillståndspliktig verksamhetnågon driverOm attutan vara
verksamheten.medFinansinspektionen förelägga honom upphöradet, skall att

skall ske.avvecklingen verksamhetenfår besluta hurInspektionen av
inspektionentillståndspliktig, fârverksamhetenOm det osäkert ärär om

upplysningar behövsdedriver verksamheten lämnaförelägga den att somsom
så fallet.för bedöma äratt om

vite.förenas medföreläggande, får detinspektionen utfärdarOm

FinansinspektionentillAvgifter

10 §

lag skalltillsyn enligt dennaFinansinspektionensstår underFöretag som
enligt deinspektionens verksamhet närmareavgifter bekostaårligamed

regeringen meddelar.föreskrifter

fordrar tillståndinteVerksamhet som

ll §

tillsynföljs. Verketstillsyn denna lagKonsumentverket överutövar att
Finansin-under tillsyni stårverksamhet företagdock inteomfattar avsom

spektionen.

12§

deskyldigt lämnatillsynKonsumentverkets ärstår underFöretag attsom
verket företalåtaverket begärverksamhetenupplysningar samt attsomom

förbehövshandlingardeoch delverksamheteninspektion ta somavav
tillsynen.

upplysningareller lämnarhandlingartillhandahållerinteFöretag som
sinfullgöravid viteföreläggaKonsumentverketfårenligt första stycket, att

skyldighet.

regeringen bestämmer.i kraft den dagträderDenna lag
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tillFörslag

1992:830ändring i konsumentkreditlagenLag om

1992:830konsumentkreditlagenföreskrivs i frågaHärigenom om
regeringen bestämmer,gälla den dagdels 34 § skall upphöra attatt

34 § skall utgå.rubriken föredels närmastatt
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Förslag till

Lag ändring i bankrörelselagen 1987:617om

Härigenom föreskrivs 7 kap. 2 § bankrörelselagen 1987:617 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7kap.
2§

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får
meddela föreskrifter om

vilka upplysningar bank till inspektionen,skall lämnasom en
förvaring inventering2. och förvaring och inventeringav av

värdehandlingar värdehandlingar,samt
brottsförebyggande åtgärder brottsförebyggande åtgärder

hos bank. hos bank, samten en
den informationsteknolo-

verksamheten.giska säkerheten i

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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tillFörslag

kreditmark-1992:1610ändring i lagenLag omom

nadsbolag

kredit-1992:16102 § lagenföreskrivs 5 kap.Härigenom att om
följande lydelse.skall hamarknadsbolag

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

5 kap.
2§

Finansinspektionen fårbemyndigande,regeringensefterRegeringen eller,
föreskriftermeddela om

tillskall lämnakreditmarknadsbolagupplysningarvilka ettsom
inspektionen,

kreditmarknadsbolag,åtgärder hosbrottsförebyggande2. ett
kreditmarknadsbolagskreditmarknadsbolags3. ettett

ochårsbokslutbokföring,löpandeochbokföring, årsbokslutlöpande
ochförvaringårsredovisningförvaring ochårsredovisning samtsamt

värdehandlingar,inventeringvärdehandlingar,inventering avav
och om

innehålletavfattningen ochinnehålletavfattningen och4.
enligtden redovisningienligtredovisningi den somsom

§§ lageni 11-14bestämmelsernai 11-14 §§ lagenbestämmelserna
filialerutländska1992:160filialerutländska1992:160 omom

verksamhetförskall lämnasverksamhetförskall lämnas m.m.m.m.
utländskt företagtilli filialutländskt företagi filial till somsom

enligt dennaverksamhetdriverenligt dennadriver verksamhet
lag, Samtlag.

informationsteknolo-den
verksamheten.isäkerhetengiska

avvika från4 fårstycketförstautfärdas med stödFöreskrifter avsom
såskall utformasFöreskrifternasärskildafinns skäl.detbokföringslagen om

resultat ochföretagetsredovisningrättvisandeochfrämjar klarde avatt en
ställning.

bestämmer.regeringendagi kraft denträderlagDenna
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Förslag till

Lag ändring i sekretesslagen 1980: 100om

Härigenom föreskrivs 8 kap. 5 § sekretesslagen 1980:100 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8kap.
5§

Sekretess gäller i statlig i statligSekretess gällermyn- myn-
dighets iverksamhet, består dighets verksamhet, består isom som
tillståndsgivning tillsyneller med tillståndsgivning tillsyneller med

kredit-avseende på bank- och bank- kreditvä-avseende på och
väsendet, värdepappersmarknaden sendet, värdepappersmarknaden,
eller försäkringsväsendet, för betaltjänstmarknaden eller för-
uppgift uppgiftsäkringsväsendet, förom om

affärs- eller driftförhållanden myndighetenshos den verksamhetsom
det kan han lider uppgiften röjs,skadaantas attavser, om om

ekonomiska personliga i2. eller förhållanden för har trättannan, som
liknande myndighetensaffärsförbindelse eller förbindelse med den som

verksamhet avser.
statlig myndighet innehav aktier i bankaktiebolag ochI ärende hos om av

i lcreditmarlcnadsbolag enskilds personligagäller sekretess för uppgift ellerom
ekonomiska förhållanden det enskilde lider skada ellerkan denattantasom

uppgiften Sekretess myndighetenröjs. gäller inte för beslut ochmen om av
inte för uppgift erhållits myndighet uppgiften inteheller frånsom annan om

sekretessbelagd där.är
vidare i statlig myndighets består iSekretess gäller verksamhet, som

enskildsövervakning enligt insiderlagen 1990:1342, för sådan uppgift om
ekonomiska eller personliga förhållanden, vilken har lämnatsbegäran av

skyldig uppgifter till myndigheten. uppgiftennågon lämna Rör denär attsom
lida skadauppgiftsskyldige gäller dock sekretess endast denne kan antasom

röjs inte syftet medeller uppgiften och sekretess motverkarmen om
uppgiftsskyldigheten.

främ-i riksdagen medSekretess gäller, den mån har godkänt avtal härom
organisation, myndighet i verksamheteller mellanfolklig hosmande stat som

driftförhállan-i forsta-tredje styckena för sådan uppgift affärs- elleravses om
erhållitmyndighetenekonomiska eller personliga förhållandenden och som

Finansinspektionen, i månenligt gäller denavtalet. Samma sekretess hos
utländskinspektionen från motsvaranderegeringen föreskriver det, om
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myndighet erhållit uppgifter enligt avtal. Föreskrifterna i 14 kap. 1-3 §§annat
får inte i fråga denna sekretess tillämpas i strid med avtalet.om

Regeringen kan för särskilt fall förordna undantag från sekretessenom
enligt första stycket timerden det vikt uppgiften lämnas.attom vara av

I fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.om

Denna lag iträder kraft den regeringendag bestämmer.
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l Inledning

l Utredningsuppdraget

Betalning.: väsendet

För betalningar skall kunna förmedlas och genomförasatt mellan olika aktörer
i samhällsekonomin krävs förutom betalningsmedel teknisk administra-ochen
tiv infrastruktur där betalningarnaapparat- och penningflöde-en processas-

kanaliseras. betalningsväsendef.Det denna infrastrukturär utgörna som

Betalningsväsendet, delutgör de finansiella marknaderna, harsom en av
tidigare inte varit föremål för utredning. Det kan egendomligt litesäattsynas

intresse och uppmärksamhet riktats betalningsväsendet med hänsyn tillav mot
dess betydelse såväl för den reala ekonomin för de finansiella marknader-som

funktionsförmåga. Ett väl fungerande betalningsväsende byggt säkerhetnas
och stabilitet därvid central betydelse.är Betalningsväsendet i dagav rymmer
risker främst systemrisker inte kan ha blivit tillräckligtsom anses- -
beaktade.

Anledningen till detta föga intresse troligtvis betalningsväsendet,är att som
byggts och tradition burits bankerna, inte för sådanaav utsattsupp av
påfrestningar sårbarhet reellt kommit i dager.att systemets sättett
Avsaknaden civilrättslig och näringsrättslig reglering kan således bero påav

betalningsväseitdet tämligen välutvecklatär och i tillhandahållshuvudsakatt
institutioner står under offentlig tillsyn. En förklaring kanav som annan vara

l Ofta användsockså begreppetbetalningssystemet.Här användsdock genomgående
beralningsväsendet.Syftet undvikaär sammanblandningmedbegreppetbetalsystem,att som
i betänkandetsyftar på i organisatoriskthänseendesammanhängandenätverk rutinerett av
ochutrustning behövsför införa ltetaltjänstervilka tillhandahålls visst företagattsom ettav
eller betaltjänstermed liknandesamband.Betalningsväseitdetkan bestådärmedsägasannat

antalbetalsystem,där sedel och bankgirotett ston är ochav myntsystemet ett, ett annat en
livsmedelskedjaskontokonssystettt tredje.Vad precist betalsystentavgränsarett ettsommera
från går knappast avgöra.ett annat att
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betaltjäns-vissatillämpasregler har kunnat ävencivilrättsligaallmännaatt

ter.

marknadernafinansiellainternationaliseringen deavregleringen ochEfter av
betalnings-riskerna iolikadeutvecklingen hartekniskamed deni taktsamt

föremål förblivitriskerår har dessaunderFörstökat.väsendet senare
Riksbanken,internationellt.nationelltsåvälförtsdiskussion, vilken somsom

ochsäkertfrämjauppgifttillbl.a. har1988:1385 ettriksbankslagen attenligt
sin rollutvecklaochkonkretiserai färd medbetalningsväsende, äreffektivt att

internationelladetfrånimpulsereftersker bl.a.Dettabetalningsväsendet.i
åtaganden.internationellaolikabakgrundochcentralbankssamarbetet mot av

bedriverövervakarerollRiksbankens systemetfrånskillnadTill avsom
betal-frågori vilken rörtillsyn,institutinrilctadFinansinspektionen somen

i förgrunden.kommitVPC, alltmergällervadningsväsendet, t.ex.

Ibetalningsmetoder.olikaemellertid flerabetalningsväsendetInom ryms
medellermed kontanterbetalningargenomföratvåfinnsgrunden sätt att -

endastförkontantbetalningarVärdemässigt torde cakontoöverforingar. svara

betalningstrafiken.lO procent av

s.k.betalningarfinansiellahuvudsakiidelasbrukarBetalningar stora,
RIX-systemetz, massbetalningarochviahanteraspaymentslarge-value som

mindresåvälIbetalningarna.mindrede storaretail payments somavsersom
säkerhetsrisker.kredit- ochlikviditets-,risker, såsomföreliggerbetalningar

dvs.systernrisker,riskerkombination kan dessa utgöraisig ellerVar för
pådelartill andrasigfortplantardelistörningarrisker for systemetavatt en

funktionsförmåga.slåroch systemetsinte kan bemästras utsätt somett som
betalningarna.till dekoppladestarktSysternriskerna storaär

institut.finansiellaandrabanker ochmellanbetalningarna ägerDe rumstora
ibärsmassbetalningarÄven betalningsväsendet utgörsdelenden avsomav

finans-påförändringarnastrukturellaDebankerna.utsträckningstor avupp
betaltjänstområdet harutvecklingentekniskadenochmarknaderna

finansiellaandratillkommit, såsomaktörerandrairesulteratemellertid att
tillkommit andraVidare harbensinbolag.ochdetaljhandelsföretaginstitut,

ikontonbetalningaröveravvecklingclearingochför1 används avRIX är systemett som
Riksbanken.
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aktörer delar betaltjänsterna, såsom clearingorganisationer.som processar av
Av dessa spelar dock fortfarande Bankgirocentralen BGC AB den största
rollen.

Även vad gäller betalningsinstrumenten har skett förändring dedet underen
fem-tio åren i fråga såväl olika varianterantalet fördelningensenaste om som

dem emellan i omfattning. Kontokort, checkar, giroblanketterpostväxlar, och

andra anvisningar olika rutiner initieraför betalning.representerar att en
Oftast sker denna överföring från tillkonto, och skillnad frånettgenom
kontantbetalningar ingår här minstregel betalningsförmedlares med-som en

förverkan genomföra betalningarna.att

Uppdraget

Enligt direktiven utredningen näringsrättsligskall behovet såvälöverväga av
civilrättslig norrngivning vissa betalningsväsendet.for delar Syftet medsom av

normgivningen skall därigenom skapa möjligheter för stabilt ochatt ettvara
effektivt betaltjänster förför och stärkt konsumentskydd pâettsystem
betaltjänstområdet. allt fler tillhandahållsMot bakgrund betaltjänsterattav
utanför banksfaren skall utredningen analysera vad den ändrade konkurrensen

betalningsförmedlingmellan dem sysslar med medfört bl.a. för konsu-som
Vidare hur tillsynenskall utredningen verksamhetenöverväga övermenterna.

tillsynsaspekterbör anordnad. Utöver skall utredningen även ägnavara rena
gränsdragningsproblemsärskild uppmärksamhet vissa anledningmed attav

banksfzirenutgivare möjlighetallt fler kontokort utanför sina kunder attav ger
förskottsbetalningar. Direktiven och1992:60, 1992:95, 1993:56göra Fi

1994: finns intagnal 14 bilagorna 1-4.som

Enligt direktiven omfattar uppdraget utreda verksamhetäven att somom
bedrivs valutaväxlingskontor i omfattningSverige sådan den börhar attav
ställas under någon tillsyn. tilläggsdirektivform utvidgadesGenomav upp-

tilldraget omfatta analys bankers organisation ochformerna föratt en av
verksamhet i samband bedrivs i butik tillmed bankverksamhet ochatt att avse

inlånings- ñnarxsieringsverksamhctden och drivs sparkassor och andraavsom
föreningar.

Utredningsuppdraget bedrivits i I den förstahar två etappen togsetapper.
sådana frågor förtur. Det gälldeskulle behandlas med rätten att taupp som
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förskottsbetalningaravgränsningenochinlärning på konto motemot av
redovisadesverksamhet. Vidarevalutaväxlingskontorensbankverksarnhet samt

finansierings-inlånings- ochi butikbankverksamhet ochuppdragen omom
Utredningensföreningar.andradrivs sparkassor ochverksamheten som av

i förändringFinansiella tjänsteripresenterades betänkandetförslag i denna del

1994:66.SOU

regleringsbehovetochutrednings-Allmänt1.2 om

ibetydelsefull rollbetalningsväsendetspelartidigare konstateratsSom en
harrisker. Trots dettaantalBetalningsväsendetsamhällsekonomin. ettrymmer

mindreochintebetalningsväsendet änkartläggning ägtegentlignågon rumav
ocheffektivt, säkertbehållasärskilda regler förhar det övervägts systemetatt

i kredit-1987:617 ochi bankrörelselagenrörelsereglernastabilt. Enligt
kreditmarknadsbolag för-och1992:1610 får bankermarknadsbolagslagen

specifika be-inte någrainnehåller dockLagstiftningenbetalningar.medla
betalnings-förskyddetbetalningsförmedlingen ochstämmelser omom

bemyndigandebegränsatFinansinspektionen endast att ut-väsendet. ettges
banklagstiftningmed vårsyftetområde. Eftersominom dettaföreskrifterfärda

märkligt frågorbetalningsväsende, kan detvårt attfrämst är värna synasatt
principnäringsrättsligt ibetaltjänsterandrabetalningsförmedling ochrörsom

främjariksbankslagenenligtRiksbanken skallSverige. ettoreglerade iär
betalningsväsendetsövervaka§betalningsväsende 4effektivtochsäkert samt

beståravseendeni närmaredessaVari Riksbankens§.stabilitet 22 ansvar
ochkonkretiseraRiksbankensökertidigareangivet. Somfinns inte attsagts nu

betalningsväsendet.sin roll iutveckla

förhållandethuvudsakligenbetalningar gällerfinnsDe lagregler omsom
skuldförhållandet.bakomliggandedvs. detoch borgenären,gäldenärenmellan

betalningenförmedlardenbetalaren ochmellanförhållandetSåvitt somavser
finns1992:830Ikonsumentkreditlagenlagregler.emellertid generellasaknas

iobehörigaförkortinnehavarensregeldelkreditkortensjust för ansvaromen
konto-andraanalogiskt förtillämpatsocksåtransaktioner. Regeln har typer av
kredi-debitering ochpraktiken oftaiBetalningstransaldioner skerkort. genom
konto-kopplingar mellanuppstårDärmedbankkonton.eller fleratering ettav

Även kontoför-beträffandebetalningstransaktioner.enskildaförhållandet och
i grundenkontoförhällandet ärEftersomprincip lagregler.isaknashållandet
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fordringsförhållande mellan kontohavaren och banken,ett får dock allmänna
fordringsrättsliga regler betydelse för bedömningen vissa frågor i sambandav
med betalningsförmedling.

Situationen intedock unik för Sverige.är Riksbanken har under de senaste
åren deltagit i den intensiva diskussion pågår internationellt frågorsom om
avseende betalningsväsendet. En betydande Riksbankensdel av resurser av-

för närvarande försätts denna diskussion, främst inom G-lO-samarbetet och
EUEMP.inom På lagstiftningsområdet har endast fåtal länder antagitett

lagar betalningsförmedlingrör och andra betaltjänster. I Danmark harsom
valt reglera viss begränsad del betalningsmetoderna. I Norgeattman en av

pågår lagstiftningsarbete detta område. Inom UNCITRAL Unitedett
Nations Commission International Trade law 1992 modellag förantogson en
internationella betalningar; arbete hade pågått sedan 1986. EG-ett som
kommissionen har sig särskilt i frågor vidkonsumentskyddrörengagerat som
betalningsförmedling och föreslagit direktiv gränsöverskridandeett som avser
betalningar kredittransfereringar. Kommissionen har föreslagit direktivetatt

implementeratskall i nationell lagstiftning före utgången år 1996.vara av
Kommissionen har vidare utfärdat rekommendationer berör områdettre som
elektroniska betahiingsöverforingar. internationellaDen regleringen behandlas

utförligare i avsnitt 3.2.

Det har således visat sig behovetangeläget reglering på detta områdeatt av
De potentiella stabilitetsproblemenriskerna och i betalningsväsendet harutrett.

i grunden två skerorsaker. När betalningar någon form konto-genom av
överföring vilket alltså gäller för 90 det sammanlagda värdeprocentca av-

skiftar betalningstransaktioner tillkommerägare två momentsom genom -
inte föreligger i samband med kontantbetalningar. För det första detärsom

oftast flera involveras betalningsförmedlareeller fleraparter attsom genom en
kommer in i För det andra viss tid fråndet det uppdragettar attprocessen.
eller betalningsanvisningen lämnas till betalningsmottagaren hardess att
erhållit slutlig likvid. Till detta likvidöverföringarkan läggas mellanatt
bankkonton, till skillnad från kontanter medel på konto i Riksbanken,och

involverar viss lcrediuriski förhållande till kontoförande banken. I dessadenen

3EMI står för EuropeanMonetaryInstitute, samarbetsorganför centralbankernaär ettsom
inom EU.
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och förrisker för deltagarnahanteringskedjor uppstårtidsintervall och

helhet.systemet som

delartäckerSverige lagstiftningharcivilrättsliga områdetPå det storasomen
mindreellerfinns lagarsamfärdseln. Det ärekonomiskaden mersomav

köplagennyttigheter,tillhandahållande olikaspecialiserade på t.ex.av
1985:716,konsumenttjänstlagen1990:932,konsumentköplagen1990:931,

l980:38.konsumentförsäkringslagenochl927:77försäkringsavtalslagen
mellanavtalsrättsliga aspekternaemellertid dedel harbetaltjänsternasFör

särskilt. Tvärtominte uppmärksammatsfinansiella företagetkunden och det
konsumenttjänst-undantagits frånuttryckligenfinansiella tjänsterhar t.ex.

bakgrund be-emellertidbörtillämpningsområde. Detta attlagens mot avses
förutformadeöverskådligttämligen enkelt ochvarithittillstaltjänstema

betaltjänsterna har löstskringfrågornaavtalsrättsliga ut-kunden. De genom
rättsgrundsatser.allmännamedenskilda avtalendeformningen samtav

intresse åt hurbörjat allt störreframförallt företagen ägnaår harUnder senare
betalningarna.utföratid går förvilkenochbetalningar skerderas attsom

ställaförutsättningar kunnaocksåhar störrekundgrupp attFöretagen som
finnshar. Detenskilda konsumentervadbetaltjänsternakrav på än t.ex.

privatpersonerblandintressetökakomma ävenkanemellertid faktorer attsom
olika betaltjänster.välja mellanför kunnaatt

medförakan förväntasutvecklingen,tekniska ettdenEn sådan faktor är som
Här kanvid.varitvi hittillsbetaltjänster vadutbud änbetydligt större vanaav

telefontjänster. Somförmarknadenväxandedenexempel nämnassom
persondatorerförsäljningentilltagandedenexempel kanytterligare nämnas av

medbanktjänsterutföramöjlighetervilket kantill hushållen, öppna attnya
medföraocksåemellertidUtvecklingen kandatakommunikation. antashjälp av

tekniskt svåröverskådligadärmedkomplicerade ochblirtjänsterna meratt mer
tillinformationenpåkravställakommer störreenskilde. Dettaför den att

avtaletsunderochavtalsvillkorenimarknadsföringenisåvälkunderna som
uppmärksammaanledningfinns det närmarevaraktighet. Dessutom att

Påtjänsten.tillhandahållersin denhävdamöjligheter rättkundens motatt som
upptäckakundenbli försvårarekomplexitet kan det atttjänstensgrund ensav

begåtts.fel haratt ett
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Till detta kommer ytterligare faktor, nämligen möjligheten för ökat antalen ett
företag tillhandahålla betaltjänster. Denna faktor tillatt viss del resultatär ett

den tekniska utvecklingen, tillåter relativt avancerade betal-av ävenattsom
tjänster hanteras i mindre och billigare tidigare.änsystem

Kunderna har intresse till rimligt pris kunna utföra såett snabba ochatt ettav
säkra betalningar möjligt. vissaFör betalsystem kan andra förmånerävensom
spela in, såsom för de selektiva kortsystemen inom detaljhandeln och bensin-
branschen. Oavsett det det låga priset,är högre ellerränta generösaom en
rabatter lockar kunderna, har dessa alltid intresse ärsom ett systemenattav
effektiva och effektivitetsvinsterna kommer dem till del. Detta förutsätteratt

fullgod konkurrens marknaden. Konkurrensen torde också in-en gynna
frân samhället i effektiva betalningsvägar. Förtresset tillvara destort av att ta

möjligheter till ökad konkurrens ligger i den förväntade utvecklingen, ärsom
det betydelse kunderna på korrekt kan bedömastor sätt och jämföraatt ettav

Frânvaronde olika alternativen på marknaden. tydliga civilrättsligaav ramar
verkar i riktning.snarast motsatt

En mycket viktig aspekt emellertid också risken för civilrättsligaär regleratt
skulle kunna hämma utvecklingfortsatt med förbättringar i frågaen om
säkerhet, servicevärde eller kunderna. Här kommer ocksåannat gagnarsom
in frågor avvägningen sidan frihetenmellan å för systembyggarenom attena
välja mellan olika tekniska lösningar å andraoch sidan värdet kompatiblaav
system.

1 Utredningsarbetet

Avgränsningen utredningsarbete:av

Utredningsuppdraget omfattar bl.a. kartläggning kontobaserade betal-en av
och prövning det finns regleringbehov för dessa delarsystem en av om av av

Kompatibla centraltbegreppiär bl.a. EG-kommissionensrekommendationsystem ett om
europeiskuppförandekodexför elektronisk 87598EEC.betalning iDärmeden avses

princip kontokort ingår i visst betalsystemocksåskallatt kunna användasi denettsom
tekniska infrastrukturen byggts för andra Se dettabegreppinämnaresystem.som upp om
bl.a. avsnitt 1.4.

3 5-0800l
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föreffektivtstabilt ochbetalningsväsendet i syfte skapa systemettatt
betaltjänster.

betalningar medinriktningmedskrivna särskiltDirektiven kan sägas vara
före-ochprivatpersonertillhandhållsbetaltjänsterövrigakontokort samt som

såledesVärdemässigt uppdragetmarknaden.finansiellautanför den avsertag
uppdragetFrågan hurbetalningsväsendet. ärbegränsad delendast avmeraen

be-från hurutgångspunktmeddettaAttskall göraavgränsas. ennärmare
kontokort,hjälp ärmedställsanvisningmedinitieras,talning ut avt.ex. som

uppfylltblirfunnit uppdragetjagheller harframkomliginte väg. att omen
betalningar inomförbetalsystem, dvs.riktas slutnaendastarbetet systernmot

Även de öppnakoncemliknande företagsgrupp. systemenellerkoncernen
betalningarTidigare harbehandlas. nämntsbankgiro bör attochsåsom post-

skrivnaDirektivenmassbetalningar. ärochbetalningaridelaskan storaupp
och allmäntklarNågonbetalningarna.defrämstså deatt senareavser
inte. Detdock ärbetalningar finnskategoridefinition dennaaccepterad avav

kategoriernade bådaskiljelinje mellanskarpdrasvårthuvudöver atttaget en
bankgirobetalningar,ochmassbetalningar,betalningar, eftersom post-t.ex.av

praktikenIRIX-systemet.avvecklingen ividbetalningartill störreaggregeras
såvälhanterarbankerna,institut, främsthuvudsakiocksådet somär samma

betalningar.småstora som

uppgifttillutredningen fått närmarebetalningsväsendet attdelDen somav
Utredningsarbetettydligt.ochsärskiljas klartinte kunnatsåledesharanalysera

betalningaroch företagsprivatpersonersinriktats påhuvudsakligendockhar
indirektdirektsåvälaktörerdemassbetalningsområdet ochpå somsom

såväldärmed öppnaberörArbetettjänster.tillhandahåller dessamellanledsom
Betänkandetolikainitieras sätt.betalningari vilkabetalsystemslutnasom

demedbetalningarnafinansielladesärskiltemellertid inte storaupptar
ochåskådliggöraFörmed dessa.sammanhängerrisker attsärskilda som

försökemellertid gjortsförslag harutredningens ettbedömakunnadärmed rätt
kapitel 2.i helhetbetalningsväsendet dessbeskrivaatt

påkonsumentskyddstärktbehovetsärskilt behandlaskallUtredningen ettav
Även inriktaskälfinns detanledning ut-denna attbetaltjänstområdet. av

härkonsumentskydd harBehovetmassbetalningar.redningsarbetet av
konsumentbegreppet,accepteradesvenskför rättutifrån detdelsbehandlats

mening.i vidareanvändarbegrepputifråndels ett
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Den geografiska avgränsningen utredningsarbetet har bestämts till iav
huvudsak nationella betalningar. I och för sig finnaskan det skäl haävenatt
motsvarande reglering för helt internationella lörhållanden. Den tekniska ut-
vecklingen möjliggör världsomfattande nätverk för kommunikation bl.a. inom

betalningsontrådet. Som exempel kan möjligheten inomnämnas näraattav en
framtid kunna sköta del betalningstraliken Internet. Internatio-överstoren av
nellt har diskussioner redan pågått tid hur skall betrakta sådanaen om man

Är det fråga elektronisk sedelutgivning,system: eller vad Vid G-7-om
ländernas tinansministermöte i juni i år fråganstod dessa elektroniskaom

Ävenpengar på dagordningen. för vidkommandesvenskt kommer attman
tvingas till ställningstagande förr eller vilket möjligenett också kom-senare,

leda fram till särskilda regler för dessa företeelser. Detta förutsätterattmer
dock det åtminstone i väsentliga avseenden finns internationellatt en samsyn.
Här kan framför allt hänvisas till det arbete pågår inom EU, där ettsom
förslag till direktiv föreligger gränsöverskridande betalningar. Direk-nu om
tivet begränsat till vissaär delar betalningstrafiken, fortsatt arbeteettav men
kan förväntas inom andra delar. I takt med det fortsatta internationella arbetet
kommer det finnas anledning bygga vidare förslagdet läggsatt att som nu
fram. De regler föreslås i detta betänkande kan dock ha betydelsesom som

for hur Sverige lösning motsvarande frågor i internatio-norm ser en ettav
nellt perspektiv.

Såväl näringsrättsliga civilrättsliga bestämmelser har samlats isom en
lag. näringsrättsligaDe reglerna tillståndsplikt tillsynoch ärgemensam om av-

sedda bevara stabilt betalningsväsende civilrättsligamedan de reglernaatt ett
främst tillsyftar stärka konsumentskyddet. grundenI torde dock samtligaatt
föreslagna regler tjäna syfte, olika aspekter. Som redansettsamma men ur
framgått, får utredningens förslag betraktas plattform för eventuellasom en
tillkommande regler. Till exempel kan beträffandedet de s.k. förbetalda

korten, vanligtvis inte tillgång till kundspecitikt konto, finnassom ettger
anledning återkomma det visar sig vilkanär marknadsmässiga möjligheteratt

dessa kort De frågor Riksbanken diskuterar i olika in-som rymmer. som nu
ternationella fora, dvs. frågor kring betalningar och därmedstora samman-
hängande systemrisker, kräver också sina Sedanlösningar. tillkomsten denav
danska kontokortslagen 1984 har lagen reviderats i flera omgångar, bl.a. med
avseende betaltjänster inte ursprungligen omfattades lagen. Påsom av
motsvarande måste räknasätt med utvärdera revideraoch detattman
förslag läggs fram här. Tekniken, marknaden och andra omvärldsfaktorersom
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regleringalltför heltäckandelag, ochsnabbare tillkomstenändras än en enav
ellerutvecklingenfortsattaantingen denkunna hämmai skede skulledetta

utgångspunkter.väsentligabli inaktuell i frågasnabbt om

utredningsarbeteNärmare om

material rörandeinhämtatutredningenpresenteradesdelbetänkandetl av
arbetei sitt fortsattaharUtredningenkontokortsmarknaden.förhållandena

vidförhållandenaInformation rörandemarknad.utvecklingen på dennaföljt
materialsammanställts. Dettaochinhämtats presenteras199495 harårskiftet

i bilagaavsnitt 2.11.6 ochi

förföreträdaremedkontakteråterkommandehaftvidareUtredningen har
påsynpunktervärdefullavilka lämnatorganisationer,ochföretagberörda

betaltjänstmarknadenpåförhållandenaInformationfrågeställningar.olika om
besök hosinhämtatutredningenEU harinomNorge ochDanmark,i genom

förhållandenBryssel. DessaochOsloi Köpenhanm,företagochmyndigheter
förslag.minagrund förtillavseenden legatväsentligaihar

reflektionerNågra1.4

bankrörelsedefinitionenochBetaltjänster

Dettatill konto.koppladepå eller sättbetaltjänster ettFlertalet är annatett
Därmedkort.förbetaldavissatillbankgirotjänsterochfrånalltgäller post-

likvidhanteringDennabetaltjänster.utförandetvidlikvidhanteringingår aven
inlåning frånbetaltjänstkedjaniaktör emotnormalt någon tarinnebär att

fråninlåningKontohâllningen rätten emotävensom att taallmänheten.
häravKonsekvensen ärbankerna. attförbehållnaprincipiallmänheten är

betaltjänster.flertalettillhandahållaindirekt har ensamrättbankerna att

bankerföretagandra äninnebär dettalagstiftningennuvarande attEnligt den
flerAlltbetalsystem.kontobaseradeetableraförhindradeprincipi är att

ñnan-denutkanternaisin verksamhetbedrivakan sägas avaktörer som
sin konto-iallmänheteninlåning fråndockmarknadensiella emottar

bensin-ochdetaljhandelninomfrämst företaggällerkortssverksamhet. Detta
förändringitjänsterFinansielladelbetänkandetiUtredningen harbranschen.
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1994:66 utveckling och föreslagitSOU fäst uppmärksamheten på denna

vilka förutsättningar skall få bedrivas utanför bank-under sådan verksamhet

tillåtasFörslaget innebär näringsföretag skallsektorn. bl.a. att ta emotatt
inte förenad med tillinlåning från allmänheten endast behållningen rättärom

tjänster framställsför betalning ochskall användasränta samt somav varor
i förslaget insättningsäljs näringsföretaget. Sådan inlåning kallaseller avav

regeringskanslietlagstiftning.Förslaget inte lett till Inomkundmedel. har ännu

till lagregler, vilkaoffentliggjorts för förslaghar dock några huvuddrag ett nya
blirsådant förslagi kraft den januari 1996. Omberäknas kunna träda 1 ett

insättning kundmedelverklighet näringsföretag fåkommer att ta emot av upp
fårmedlen15 000 kronor insåttare, ochtill belopp göras ränte-ett om per

företagleda till ökat antalför insättaren. Detta kan förväntasbärande att ett
kreditmarlcrtadsbolagensinsättning ktmdmedel. Attviljakommer ta emotatt av

iuttryck förFinansbolagens föreningintresse harhar sådant gettett en
april 1995.dagtecknad den 7till Finansdepartementetsärskild skrivelse

inlåning frånmöjlighetallt fler aktörerKonsekvensen att ta emotatt gesav
tillhandahålla be-möjlighetfler aktörer ocksåallmänheten alltär attatt ges

ibetalsystem. De kommerbedriva såväl slutnataltjänster och öppnaatt som
betaltjänstmarknaden. Dettaintermediärer pådeltaså fall kunnaatt som

ii bedriva betalsystem,naturligtvis frågan vad månaktualiserar rätten vartatt
Jag harförbehållas vissa aktörer.sådana börfall och generellaöppna system,

förbehållasskallföreslå bankerna eller andra aktörerinte funnit skäl attatt
till såväl denavsnitt 4.5.1. Med hänsyntill vissa betalsystem serätten

utvecklingen betaltjänstmarlcnaden kaninternationella pånationella densom
medsambandFrågan harfinnas skäl beröra denna frågadet dock närmare.att

lagstiftningens uppbyggnad.finansielladen

mycketalltföri regelverketberördes delbetänkandet kanSom synas vara
lcreditinstimten° tradition bedrivithardessakring olika och huruppbyggt de av

in-bankrörelsedeñnitionen utifråndefinierasSom bekantsin verksamhet.
deñ-till förändradförslaglämnadesI delbetänkandetlåningsbegreppet. ett

alltjämt bedriver verksamhet5 finansbolagkreditmarknadsbolag härMed även somavses
ñnansbolag.1988:606enligt lagen om

kredit-iochi riksbankslagenkreditinstitut har olika innebörd t.ex.Begreppet
följer EU:sinnebördkreditinstitut denbetänkandetharmarknadsbolagslagen.l avsom

banksamordningsdirektiven.bl.a. förstaoch andradefinition se
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nition emellertid, vilket också diskuterades idetta begrepp. Det kanav
utifråndelbetänkandet 196, finnas anledning definiera bankrörelsea.a. atts.

verksamhet, dvs.den verksamhet utmärkande för bankernasärsom en
kombination inlåning, utlåning och betalningsförmedling. Vid defini-enav ny

inlâningsfunktionention på det skissats skullebegreppet bank sättav som
kreditinstitut, till för bättrekunna breddas till omfatta flertaletatt gagn en

jag inom förkonkurrens detta område. I delbetänkandet fann detatt ramen
förändringmitt inte fanns skäl föreslå omfattandeuppdrag att aven mer

liggerfrågeställningbankrörelsedefinitionen. Jag alltjämt dennaattanser
finnsangelägen fråga detmitt utredningsuppdrag. Det dockutanför är somen

remissvar delbetän-lagstiftarens på. I sittskäl fästa uppmärksamhet överatt
till bankrörelse-Riksbanken, med anledning förslagetkandet fann bl.a. av ny

banklagstiftningen i dessdefinition, det fanns behov översynettatt avav en
helhet.

kreditinstitutbanksarnordningsdirektiv bankerEG:s andra rättänäven attger
kreditgivning.kombinera denna medinlåning från allmänheten ochta attemot

lagstiftningen på detta områdeharmonisera svenskakan fmnas skäl denDet att
begreppetinom därutöver finnas skälEU. Det kan övervägamed att omsynen

i betalningsväsendet.definieras utifrån institutets rollbank böräven

Kompatibla system

etableras påbetalningsväsende förutsätter de betalsystemEtt effektivt att som
skull efter-i för denkompatibla säkerhetenmarknaden är utan systemenatt

ställda krav på säkerhet,de uppfyller högtbörEn strävansätts. attvara som
tilltillgång dessaaffärsmässiga grunder bör haseriositet och kompetens

olika betaltjänstermellanvilka väl fungerande konkurrensinomsystem, en
tillgångflertalet bör kunna hautvecklas. Transportsystemet,bör kunna som

tillfredsställandesäkerhetssynpunktskall uppbyggttill och ettvara ursom
Målsättningen hatjänster.olika aktörerssåledes kunnaskall attsätt, rymma

till uttryck i EG-fri tillgång till betalsystem kommerkompatibla ochsystem
europeisk uppförandekodexrekommendation från 1987kommissionens om en

näringsidkare,finansinstitut,betalning Relationerna mellanför elektronisk

87598EEG.konsumenterserviceföretag och

gått ibetaltjänstmarknadenutvecklingentid harUnder snarastsenare
Vissabetalsystem.i sinatillhandahåller dagriktning. Fler aktörermotsatt egna
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tillåter inte aktörer tillgång till deras ofta under hän-aktörer andra system,
tillräckligt Följderna dennavisning till inte säkra.äratt motpartens system av

sig investeringskostnader,utvecklingen har visat i såväl höga utvecklings som
risk förrisk där säkerheten eftersättsför konkurrens systernsamt som genom

lagförslagetblir mindre användarvänliga försin mångfald konsumenterna. om
betaltjänstlagförslaget till börkvalitetskrav betalsystem kap. 4 §på se l

på marknaden kommertill de etablerasindirekt kunna leda attatt system som
finns hindertekniskt inte någottill sådan säkerhetsnivå, detnå settattupp en

kompatibla.skallmot att systemen vara

utvecklingenDen tekniska

fortsättamed all säkerhetbetalningsflödena i samhället kommerDe totala att
till ochbibehållna ellertill rimliga kostnader och medframtiden. Föröka i att

betalningar,utföra dessasnabbhet och säkerhet kunna ärökade kravmed
teknikutvecklingen. Rättjämn för fortsattanödvändigt hålla dendet vägenatt

tillteknik del. Detmed också användarna ärtillämpad fördelarnakommer ny
olika hjälp-för deallmänhetens förtroendeviktigt upprätthållaemellertid att

värdehandlingkontokortetsäkerhetssystem,delar imedlen såsom ett osv.som
inbyggdfinnsi falsk hela säkerheteninvaggasfår inteAnvändarna atttroen

möjligt ställa krav pâocksåsåledesi datarutinerna. Det bör attatt an-vara
olikaförvaringen defördelskall sinvändarna t.ex.ansvaretta avav

betalsystemet omfattar.legitimationsmedel som

teknisksida sig till fördel församhälletsAvsikten med frånatt enengagera
effektiviserasådan kanutveckling på betaltjänsternas område främstär att en

olika led:flerabetalningsflödet fördelasii Vinsternabetalningsflödet stort.
under-deraskortutgivarna ochövriga finansiellaoch företag,Bankerna

vilka leddiskutera iocksådärförhandeln, Man kanentreprenörer, somosv.
för kontokortssystemsynliga. Skall kostnadernaskall taskostnaderna göras ett

varje användnings-videllerinom kortavtaletkortinnehavaren förut ramenav
bankkundersamtligafördelasi butikerna Skall kostnadernatillfälle ute

teknikenvinsternai handeln Vilkasamtliga kunderpå göreller

vid kortanvändningkostnaderSärskilt om

till FinansdepartementetskrivelseiKöpmannaförbund harSveriges en
förintäktseffekterkostnads- ochutredningen skall studerabl.a.hemställt att
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olika iaktörer betalsystemen. I direktiven uppdragethar dock begränsats

såtillvida utredningen inte bör gå in olika aktörers ekonomiskadessaatt
mellanhavanden. Trots begränsning utredningsuppdraget finnsdenna detav
anledning betaltjänster,beröra kostnaderna för olika hur dessa fördelasatt

olika vilket omfattningmellan aktörer på och i vilken kundernasättsamt som
inte idrabbas dessa kostnader. Något lagförslag lämnas denna fråga.av

Kostnadsfrågorna bör, såsom hittills, till marknadens ochöverlämnas parter
styrmekanismer, vilka 1993:20dock kan påverkas konkurrenslagensav

gjortbestämmelser. Utredningen har inte inom för uppdraget någonramen
kostnaderna för olika betalsystem. Däremot haröversyn ut-typerav av

AB Handelnsredningen tagit del forskningsrapporter utförts avav som
utredningsinstitut l992 1994.HUI år och

andraInledningsvis både kontanter ochkan konstatera typeratt avman
för banker och andrabetalningsmetoder förenade med kostnader såvälär

kostnaderbutiker och kunder. Definansiella institut för kortmottagandesom
diskussion förenade med konto-vanligtvis föremål för de ärär är somsom

inte skerhandelns sida det för närvarandekortsverksamhet. Från hävdas att
enligt handeln detydlig prissättning. Kostnadsbilden suddas ut attgenomen

kund-slås på helakortkostnader påförs kortmottagaren måste utsom
i Sverigeönskemål detFrån handeln sida har framförtskollektivet. attom

Den danska bestäm-införs liknande regel den finns i Damnark.som somen
innebär kortut-finns intagen i den danska kontokortslagen,melsen, attsom

betalningsmotta-givarens drift betalsystem inte fårkostnader för tas ut avav
förhindra konsumenterSyftet med denna bestämmelse är attatt somgaren.

betalsy-tvingas till kostnaderna förinte kortinnehavare skall bidraär ettatt
skallbestämmelsenförarbetena till bestämmelsenI motattstem. sesanges

praktiken innebärdominerande ställning i Danmark. lbakgnmd Dankortetsav
serviceavgifter säljföretagen.kortutgivarna inte fårbestämmelsen att ta ut av

informationdenkortanvändama. AvAlla kortkosmader skall sålunda tas ut av
i Danmarkvid myndigheter och företagutredningen fått del besök hossom av
ioch därmedkringgås i olika avseendenframgår bestämmelsen stort settatt

betydelse.saknar

fördelningenbelysaanledning i detta sammanhangDet finns närmareatt av
tjänafår härkorthantering. Visa-systemeti samband medkostnaderna som

banksfären.inomapplicerbart andra kortsystemexempel. Exemplet ävenär
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Visa världsomspännandeär kontokortssystem.ett Hela och drivsägssystemet
i bankkooperativ. Varje medlemett alla utgivna kort i världengaranterar att
skall den marknaden. Verksamheten i Sverigetas emot organiseradäregna
i ideell förening, Visa Sweden Förening. Medlemmarna i föreningenen är
banker och kreditmarknadsbolag med rättigheter Visa-kort ochatt utge an-
sluta kortrnottagande säljforetag. Kostnadsfördelningen sker numera genom en
s.k. interchange-avgiji. Denna avgift strikt interbankavgiftär syfte ären vars

jämna obalanserna med kostnaderna inomatt betalsystemen.ut Interchange-
avgifterna varierar mycket mellan olika länder. I avgifterna ingår ingen vinst.

Kostnadstäckning och bidrag till vinst får bankerna dels att ta utgenom
avgifter och på utgivnaräntor kort och dels i sin roll inlösareattgenom som

s.k. serviceavgift på transaktioner i butik.ta Dessaut avgifter gäller så-en
lunda kortmottagarna. Serviceavgiften skall inte enbart ersättning förutgöra
transaktionsbolagens kostnader. Den innefattade tidigare ersättning föräven
de kreditrisker och de bedrägeririsker kortutgivarna står för beträffandesom
kontokorten. Konkurrensverket fann i beslut den 11 1993, dnr 5292,mars
angående prissarnverkan serviceavgifter kontokort bl.a. den kostnadom att

fororsakas bankerna eller kreditmarknadsbolagen sina kunderattsom av ger
viss kredit enbart bör belasta de kunder använder kreditkort. I fallannatsom
kommer denna kostnad indirekt, serviceavgiftema, belastaävenattgenom
kunder inte kreditkort.använder Kreditriskerna borde enligt Konkurrens-som
verket betalas dem faktiskt utnyttjar tjänsten.av som

Det finns villkor i Visas regelverk förbjuder kortmottagande sälj-som ett
företag föra serviceavgiften eller delar serviceavgiften vidare tillatt av
kortinnehavaren. Detta villkor kallas icke-diskrimineringsklausulen. Denna
klausul skall finnas inskriven i samtliga avtal mellan kortrnottagare in-och
lösare. Säljföretagen måste detta villkor för få siganslutaacceptera att som

Visas kontokort. Genom beslut den 30 december 1994, dnrmottagare av
134193, fann Konkurrensverket klausulen konkurrensbegränsande.äratt
Beslutet innebär kortmottagarna själva får bestämma hur kostnaderna föratt
olika betahiingssätt skall kunderna. Genom beslut den 29 juni 1995,tas ut av
dnr 183393, fann Konkurrensverket samarbetet inom Föreningenävenatt
Europay Sweden, for regelverket för kontokorten MasterCard ochsom svarar
Eurocard, konkurrensbegränsandeär till följd motsvarande klausul.av en
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serviceav-kortutgivarna1992HUI årfrånforskningsrapportEnligt uttogen
kort. Förför utländskaochbetalkortkreditkort,försäljföretagengift från

och debetalkortenoch förl,5-3tilluppgick avgiftenkreditkorten procent
ingen sådanövriga korttyperFör3,5till togsutländska korten procent.ca

ut.7 betalaföretagskortensamtliga kortfick förKundernaserviceavgift utom
avgift fördessutomdebiterades kundernabankkortenårsavgift. För enen

kreditkostnad.särskildkreditkortenBeträffandesmâbelopp. uttogs en

avgifterna slåskostnaden förserviceavgifter innebär utmedSystemet att
väljerkunderinnebärDetta attsäljföretaget.kunder hos attsamtliga som

indirektbetalningsmedelmedellertjänster kontantochsina annatbetala varor
kostnader förKortkundenskorthanteringen.förkostnadermedbelastasäven

förkostnadenverkligaDenandra.såledessubventionerasutnyttja kortet avatt
direktbetalarkortkundenavgiftotydlig. Dendärmedblirkonhanteringen som

kunden. Detförkostnadenendainte densåledeskortutgivaren voretill är
utgångspunktmedskerbetaltjänsterprissättningen föreftersträvansvärt om

orsakardenvilket innebärprestation,efterpris attprincipenfrån som
bäramöjligt börså långttjänstfunktionellertjänstförkostnaden enaven

priset påintesåledesbetaltjänster börKostnaden för ut varornatasden.

i vissagälla förfallibör typerkunder. Dettasamtligadrabba vartdärmedoch
bankernaförorsakaskostnadexempelvis den attSå börkostnader. avsomav

l kunderbelastakredit enbartsina kunderkreditrnarknadsbolagen someller ger
serviceav-iinkluderasintedärförl kostnader börkredit. Sådanabeviljatshar

kortutgivarnaavgift fråndirekti stället avgifterna uttasutan som en
l ocksårimligenemellertidprestation börpris efterPrincipenkunderna.

l kost-bidrar medbetalningsmedelsitt valden enmedföra avatt genomsom
stimulans.såsomidel dennafåkunnabörverksamhetennadsavlyftning for en

kostnadervilkabedömaförsökeriakttasförsiktighet bör när attEn viss man
emellertidDetmed kort. är ettbetalningartillhänförligakan ansessom

vilketeffektiviseras,betalningsmetodernaintressesamhällsekonomiskt att
Konto-synliga.betaltjänsterolika görsforkostnadernaunderlättastorde attav

ochbankernasåväl förfördelaronekligen innebärakankortshanteringen
ochsäkraresnabbare,tilllederutvecklingEnför kunderna.handeln somsom

felaktigmotverkasinte fådärförbetalningarna börhantering av enenklare av

vilketför bankkorten,införtsserviceavgifteremellertid även7 tid harUnder senare
inlösenfunktionen.omstruktureringenmedsammanhänger av
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fördelning kostnaderna mellan berörda Alltför höga avgifter förav parter.
kortkunderna kan leda till ide stället väljer andra betalningsmedel,att som

intekanske lika effektivaär samhällsekonomiskt För den enskilde kundensett.
givetvisdetär kostnadseffektivt välja den för honom billigastemest att

betalningsformen, det också finns ytterligare kostnader läggsoavsett om som
på varupriserna och därmed till viss del på andra butikskunder. Hittills ihar
olika sammanhang hävdats principen kontantkunderna inte skall belastas föratt
kostnader förenadeär med kortbetalningar. I syfte hålla fri förvägensom att
olika betalningsformer, däribland kontantbetalningarna, på lika villkoratt
kunna konkurrera med varandra, skulle också kunna hävda kortkun-attman
derna inte skall belastas för kostnader förenade med kontantbetalning-ärsom

iAtt lag upprätthålla separering kostnaderna till varje kundkategoriar. en av
inte lätt. Detta illustrerasär bl.a. den danska kontokortslagens bestämmelseav

kortutgivarna inte får kostnader för kortsystemet från säljföreta-att ta utom
Regeln har till diskussionerlett i vad män säljföretaget utvinnakangen. om

positiva bieffekter kontokortssystem, kanett t.ex. attav systemetgenom
inrymma vissa förberedande för bokföring och I tillämpningenmoment annat.

lagen har därför fått anledning i detalj vilka kostnaderöverväga hosattav man
hänförliga till just dess egenskapär betalsystem. En regelsystemet som av

finnsmotsvarande den i den danska lagstiftningen bör inte införas isom
svensk lagstiftning. Det bör i stället till marknadskrafterna avgöraattvara upp
hur kostnaderna fördelas.skall Man kan emellertid konstatera frågan iatt ett
längre perspektiv vissaberör samhällsekonomiska intressen.även

I detta sammanhang bör understrykas andra betalningsmetoderäven änatt
kontokort, såsom kontanter och checkar, förenade med kostnader. jäm-Enär
förande undersökning företogs 1994 beträffandeHUl kontanter,som av
checkar och kontokort med PIN-kod visar hur kostnaderna ärstora per
transaktion för dessa betalningsmedel. undersökningenI har endast beaktats
kostnaderna för kassaarbete och efterarbete hos säljföretag. Under-ett
sökningen visar kostnaderna för checkhanteringen, drygtär störstatt tre
kronor transaktion. För kontanter korthanteringen ioch kostnadernaärper

lika drygt krona transaktion. Vissa förkostnaderstort sett stora, en per
hanteringen dessabetahiingsmedel indirekt,torde, i fall påövervältrasvartav
kunderna och då vanligtvis samtliga butikskunder.

Utan analys vilkagöra kostnader olika betalningsmedelnärmareatt en av som
förenade med och hur de i detaljär fördelas olikapå aktörer kan sammanfatt-
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medprincip skei börbetaltjänsterprissättningen förningsvis konstateras, att
eller dedentjänst bör bäraskostnaden förutgångspunkt från somatt aven

möjligheter avläsafinnsdetdärvid angelägetden. Det attdrar är attnytta av
information dentydlig klarochkundernakostnaderna, så omt.ex.att ges

informationSådanbetalningsmedel.utnyttja visstkostnaden förtotala ettatt
informationsskyldighetreglerföreslagnastödmedkundernabör lämnas omav

betaltjänstlagen.i
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Betalningsväsendet

Allmänt2.1

effektiva betalningsmöjligheter kanske detförse ekonomin medAtt är

viktigaste uppgift. Betalningsmedlen sedlar ochfinansiella myntsystemets -
betalningsmedelUtifrån hargrundläggande värdeenheten. dessadenutgör-

En konsekvens dettaemellertid komplicerade betalsystem byggts äravupp.
för undantraditionella kärnbegrepp pengar undanbetalningsväsendetsatt

utvecklingen olikamening. utmärkande förförlorat sin tydliga Dethar är av
marknadskraftcrna ochi huvudsak drivits framdenbetalsystem är att genom

lagstiftning ochnämnvärd påverkanagerandeenskilda aktörers utan av
myndighetsåtgärder.

metoder allt flerolika betalsystem och utvecklatsår harPå attgenomsenare
elektronikens kommu-finns tillgå ochtekniskaavancerade attsystem genom

be-utveckling. Kostnaderna för utveckla och köpanikationsteknologins att
deökade möjligheter för andraminskat. Därmedhar äntalsystem ges

tillhandagå allmänheten med betalsystem.traditionella aktörerna att egna
betydelse.betalningstrafiken därmed i viss minskat ihar månroll iBankemas

betalningsflödetökadeutvecklingen det överAndra faktorer påverkat ärsom
internationalisering deskettavregleringden ochgränserna samt avsom

transaktionsbehoven.finansiella marknaderna. Dessa faktorer har ökat

Volymer

ellerantingen med kontanterfinns genomföra betalning,Det två sätt att en
betalningarhur mångakontoöverforing. Några uppgiftermed exakta somom

emellertidinte. Dettill vilket värde finns deti Sverige och sammanlagt ärgörs
annalkandediskussionen detkontantbetalningaruppenbart trotsatt om-

delklart dominerandefortfarande församhälletkontantlösa avensvarar-
ekonomin. Ensvenskabetalningstransaktioner i dendet totala antalet

95indikeradetio år sedanuppskattning gjordes för knappt procentatt casom
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transaktionerna skedde med kontanter. Finlands Bank har nyligenav genom-
fört undersökning avseende finska betalningsmarknadendenen som anger

Ävenliknande siffror. denna siffra sannolikt lägre i dag, råder detärom
knappast något tvivel kontantbetalningarna fortfarande dominerar. Serattom

till samlade betalningarna bilden väsentligtdet värdet de totala dockärman av
Enligt tidigare uppskattningenannorlunda. den nämnda svarade kontantbe-

talningarna värdemässigt för bara 10 betalningstrañken. För-procentca av
till företrädesvis vid mindreklaringen detta kontanter användsär närmast att

inköp.

till omfattningen icke-kontanta betalningar vad gäller volymOm avman ser
olika betalningsin-fördelar sig mellanvärdetermer hur dessaoch samt

statistiskt material tillgå, detfinns bättre även ärattettstrument, om
tilltransaktioner 1994 uppgickantaletbristfälligt i flera avseenden. Det totala

tillförmedlades beräknadesmiljoner kronor och det totala värdet814 som
kronor. icke-nedanstående figur framgår hur de666 miljarder I15nästan

1994.sig olika instrument i volym årbetalningarna fördelade pâkontanta

1994 iBezalningstransaktioner procent

giraving53.496Elektronisk

9.7%cheek
20.9Blankewirering

Kort10,456 Autogiro Yo5,5

betalningstransaktioner.statistikavseendesig RiksbankensSiffrorna grundar
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girobetal-sig betalningsuppdragUtmärkande för grundar på är attsystem som
betalningsför-ställning ibankgiro starkningarna och har mycketpost- en

anvisningssyslemBetalningar iviirdemässsigt.medlingen, såväl volym- som
alltjämt relativteller spelar däremotsker med kontokort check ensom

betydelseemellertid kontokortensUtvecklingen gårbegränsad roll. attmot
stadigt minskar.rollsamtidigt checkensbetalningsinstrument ökar somsom

betalningsmetoderOlika

ibetalningsuppdragrespektivekontokortsanvisningar, postväxlarCheckar,
olikaliknande intebetalningsorder ochform är representerarutanpengar,av

till konto.överföring från ellerinitierarutiner förstandardiserade ettatt en
finns åtminstonedetkontantbetalningar kräver dettaTill skillnad från att en

betalningarnaaktiveras förbetalningsförmedlareintermediär attsomen --
aktiv ochmindreellerDenna roll kangenomföras.skall kunna ut-vara mer
nämligeningrediens,vanligtvis grundläggandeinnehållervecklad, attenmen

kontoinnehavarenmedgererbjuda kontobetalningsförmedlaren kan attett som
kanlikvida medel. Mantransfererain ochförkontot sättakan använda att

likviduppdragsgivare lämnari det fallbetalningsförmedlaredock även envara
ellerkontantercheck,överlämnabetalningsuppdragfor annanatt enett genom

till betalningsmottagaren.förmedling beloppettillgång förlikvid av

olika,allt ymnigare floravuxitdetharårenUnder de meravsenaste enupp
páprivat-betaltjänster. Detta gäller såvälelektroniserademindreeller som

alltmer avanceradeprivatmarknaden harforetagsmarlcnaden. På uttagsautoma-
via telefon ochbankingsofistikerade former homeochinstalleratster av

exempelvislanserats,förbetalda kortVidare olikautvecklats. har s.k.terminal
kortmed s.k. ärbetalningarOlika former förtelefonautomater. smartaför

utvecklings-pågårUSA,Holland och ävenutveckling. l några länder,under
kallasmed vadmedföra sedlar och ersättskanarbete myntatt somsom

indikatorintressantYtterligareelektroniska kontanter.dvs.cyberpengar, en
betalningsterrrtinalerantaletväxandemycket snabbtutvecklingstalaen detär

EDIhjälpmedföretagsmarknaden harbensinstationer. Pâi butiker och av
förmöjliggörbetaltjänsterutvecklatsElectronic Data Interchange som

via bankensdatorbetalarensfrånvia datanätetbetalningarföretagen utföraatt
sker på dettaleverantörsbetalningarantaldator. Etttilldator stortmottagarens

sätt.
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Stora betalningar och massbetalningar

Traditionellt brukar betalningar betraktas antingen betalningarstorasom
large-value payments eller massbetalningar retail Tillpayments. be-stora
talningar hör i princip sådana beloppsmässigt Massbetalningarär stora.som

hushållens och företagens betalningar. Till den sistnämnda kategorinutgörs av
hör betalningar från och institutioner.kommun Detäven emeller-ärstat samt
tid svårt dra någon skiljelinjeskarp mellan betalningar och massbetal-att stora
ningar eftersom massbetalningarna, och bankgirobetalningarna,t.ex. post-

blir betalningoch i RIX-systemet. I praktiken det ocksåärstoraggregeras en
så det i huvudsak institut, främst bankerna, hanterar såväläratt samma som

betalningar massbetalningar. Någon klar och allmänt accepteradstora som
definition vad betalning respektive massbetalning finnsär storav som en en
inte. Inom EMI European Monetary Institute, samarbetsorgan förett cen-
tralbankerna i EU-länderna, följande definition.arbetar dock medman

Large-value Payments, generally of high whichpayments: amounts,very
mainly participants inexchanged between banks between theare or

financial requiremarkets and and timely settlement. For example,urgent
settlement operations considered large-value whateverpayments,are as
their precisebecause they need be executedamount, to at moment.a very

Retail All which covered in the definition ofpayments: payments notare
large-value payments.

tillämpar definition exempelvisOm denna kan konstatera attman man
bankgirobetalningar massbetalningar i relationen bank kund. Avveck-är -
lingen bankgirobetalningarna i betalningar.RIX däremot storaav avser
Motsvarande beträffande kontokortstransaktioner. Dettagäller check- och

innebär förmedlarnas mellanhavanden i princip alltid large-value-äratt av
karaktär storlek. Denna uppdelning också varit utgångs-beloppets haroavsett

för vilket jag reglering betaltjänster.punkten det på valtsätt avgränsaatt en av

Bankernas och Riksbankens roll

sig traditionDen företag betalningsförmedling ochägnar ärtyp som avav -
i Betalningsformedling i förening bankernaspraktiken enligt lag banker. med-

huvudaktiviteter inlåning utlåning bankerna har centralandra och gör att en
betalningsväsendet.roll inom



SOU 1995:69 Betalningsväsendet

En central aktör vid betalningsformedling Riksbanken förutomärannan som -
rollen utgivare sedlar och sedan lång tid varit admi-myntsom ensam av -
nistrativt för den dagliga clearingen och avvecklingen betalningarcentrum av
mellan finansiella institutioner, i Avvecklingensynnerhet banker. be-av
talningar i Riksbanken sker överföringar kontobehållrtingar mellangenom av
konton i Riksbanken, konto för varje Tilldeltagare. konto i Riksbankenett ett
kan knyta flera olika faciliteter. Vissa kontoinnehavarna anslutitsharman av
till RIX-systemet, Riksbankensdvs. för clearing avvecklingoch be-system av
talningsförpliktelser.: Genom riksbankslagens 1988: 1385 stadgande att
Riksbanken skall verka för ett säkert och effektivt betalningsväsende kan

Riksbanken också ha generellt övervakningsansvar för betalningsvä-ettanses
sendet.

Andra aktörer

Utöver Riksbanken och bankerna clearingorganisationerbör nämnas som
BGC gäller likvidhantering organisationerVPC, OM och När det kan dessa

beskrivas servicebyrâer till bankerna. Organisationernanärmast processarsom
vilka i träffar ibetalningsuppdrag, dock slutändan konton bankerna.

tid delvis former betalsystem etablerats markna-Under har nya avsenare
för betalning med drivs detaljhan-den, exempelvis kontokortsystem som av

kontokortssystem sedan tid funnits inom ben-delskedjor. Liknande har lång

inom detaljhandeln isinbranschen. och bensinbranschen har dock,Företag

intermediärervarje fall hittills, inte betalningsområdet. Dessauppträtt som
till tredje utanför denaktörer förmedlar betalningarregel inte partsom en

sigorganisationen betalningar bilateralt, mellanhanterar endastutanegna
själva och sina kunder.

servicebyråer.Ytterligare finns kan kallasaktörer vadär närmastsom som
kontokortsmarknaden. FöretagDessa aktörer främstuppträder som

BankkortsadministrativBABSKortbetalning Servo AB, Auriga AB och

företagButiksservice servicebyråer. DessaAB Babs exempel sådanaär

olikakontokortsanvisningar på uppdragsamlar bl.a. och sammanställer av
likvidhantering skerkortutgivare, Någonsåväl banker andra företag.som

3 beskrivs i avsnittRIX-systemet 2.2.närmare

3 i avsnitten 2.6.Dessabeskrivs 2.3, 2.5 ochnärmare
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verksamhet behandlasangivna aktörersinte i dessa företag. Härdock ut-
avsnitt 1.3.förligare i 2.1

principskissbetalningsväsendetDet svenska en-

Riksbanken

RIX

1 BGCBankgirocentralen

l |n
Bank

OVBankBankBankBank

BABS

i stort.betalningsväsendetkan benämnaåskådliggör vadBilden man
Basenbankerna.Riksbanken ochbäraskanBetalningsväsendet sägas upp av

iKnutpunktenkanRiksbankeninlåningskonton.bankernasutgörs somsesav
Över dedelsRiksbanken skerikontonbankernasnätverk.samladedetta

delsinterbankbetalningarna,bankernamellanbetalningarnadirekta av-
frånförmedlatsbankkunderfrånbetalningsuppdragvecklingen de ensomav

RIX-förinomframgått,tidigaresker,Dettatillbank ramensomen annan.

systemet.

företagsmarknad ochprivatmarknad,in idelasbrukarBetaltjänstmarknaden
bankgirot ochsåsombetalsystem,betalningar. Flera post-statligaförmarknad

framställning be-I dennaföretag.privatpersonersåvälgirot, används somav
dominerarvissaFörmarknaden.finnsolika betalsystemskrivs de som

företagsmarknaden.inriktadefrämstandraprivatmarknaden medan är
betalningsmetodertillkoncentreradi handFramställningen förstaår som an-

tjänsterellerVissamindre företag.ochprivatpersoner system somvänds av
myndigheter, bl.a.fråntill bankkontonbidragsöverföringarföranvänds
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barnbidrag, studiebidrag sjukkassebidrag, medtagits.och har inte heller

framställningen överföringsuppdrag från löne-omfattar vissa stående och

pensionskonton till andra i kontohavareskonton namn.samme

2.2 RIX-systemet

innebär bank får krav påAlla transaktioner i svenska kronor att ett ensom en
slutligt i interna förbank regleras RIX-systemet. Bankernas systemannan

SWIFT4, vid olikabetalningar via dataclearingen mfl.valutaaffärer, töms
Överregistreras i RIX. bankernastidpunkter, och krav och gottgörelser

transaktionerRiksbankens medi Riksbanken avvecklas ocksåkonton egna
försäljning svenska värdepapper ellerköp ochbankerna. Dessa kan avavse

in- utväxling sedlar ochlikvid i eller ochutländska valutor med kronor av

mynt.

vilkakriterier förunder våren 1994 beslutRiksbanksfullmäktige tog om
fast svenskägdatillträde till RIX-systemet och sloginstitut skulle attgessom

filialer till utländska bankföretagbankaktiebolag, utländska dotterbanker, samt
tillträde.betalningssystemet skulleinstitut med betydelse för ges

4 625 bankerdelägareochi 551bankermed Brysselmed2SWIFT bolagär säteett som
databaseratSWIFT driveri länder, bl.a. alla svenskabanker.användare126 systernettsom

snabbhetochvilket innebärbetalningsförmedlingvia teleförbindelser,internationellfor stor
Se avsnitt2.14.l.hög säkerhet. även
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Direkta deltagare i RIX-systemet

Riksbanken

Svenskägda
bankaktiebolag:

Föreningsbanken,
Handelsbanken,JPBank,

Nordbanken,
PostgirotBank, S E B,
SparbankenSverige,
OstgötaEnskildaBank

Utlandsägda
dotterbanker: RIX-systemet

ABN Amro Bank
BanqueIndosuez
Crédit Lyonnais

Bankñlialer:
Citibank International

Midland Bank
Okobank

Ovriga direktadeltagare:
Bankgirot

OM Gruppen
VPC

Riksgäldskontoret

finnsi RIX-systemetinstitut direkta deltagarebanker ochUtöver de ärsom
låtaföredrarmindre bankerindirekta Det kan gällaockså deltagare. attsom

direkt del-ändå viabetalningar. Banken kanbank sköta dessastörre enen
reñnansierakreditgivande banken kanvilkentillgång till kredit, dentagare

iindirekt RIX.90 sparbankernärvarande deltari Riksbanken. För ca

betalningar. AntaletvärdemässigtförRIX-systemet är tran-storaanpassat
500 dag. Denaffärsbank,meddärför lågt i jämförelsesaktioner är ca peren
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kraftigt från dagvarieraromsättningen ochdagliga i däremotär storsystemet
miljarder kronor.till 150omsättningen i RIXtill En normaldag uppgårdag. ca

överföring medel frånfaktiskbetalning avveckling i RIX,En dvs. ettaven
skallbetala och denskallförutsätter bådetill denkonto attett annat, somsom

underhelstregistreringi En kan närbetalt görasha systemet. somagerar
bekräftarandradenöverföringen sker först i och meddagen partenattmen

byterbekräftelsen sker ägare.och medtransaktionen. I att pengarna
visarOm detinte återkallas.slutgiltig kanblir i detta läge ochTransaktionen

invändning.i efterhandbankinte korrekt kan görasig betalningenatt envar
inte Riksbankenalltsåoch berörberörda bankernadirekt mellan deDetta sker

systemägare.som

betalning-innebärvilketbehandlas för sig, brutto,transaktioni RDVarje att
tidpunktavvecklingen vidOfta skerochavvecklas somsammaen.enarna

bruttoavveck-s.k.ibetalningsmeddelandendeltagarna systemet,presenterar
betalningaringen nettningalltsåförekommerrealtid. IRM-systemetling i av

Ibankerna.hosoch i internaVPC-systemetbankgirot,hos systemt.ex.som
del-mellanlöpandebetalningsmeddelandenskickasnettoavvecklingssystem

bestämdanettobasis vidavvecklas påförsamlas atttagarna uppmen
väsentligNettoavveckling innebärtimme.vanligen 24:etidpunkter, envar

eljestlikviditetmindredet krävs äntransaktioner ochminskning antaletav
givetutförakunnaavvecklingskonton för ettinnestående på deltagarnas att

massbetalningar,i föranvänds oftaNettoavvecklingbetalningar.antal system
och företag.hushållbetalningarfördvs. i systern av

registreringarföroch8.15 stängsvarje bankdag kl.RIX-systemet öppnar
hosgällerarbetstiderdeRiksbankenVid s.k. korta dagar följer16.15.kl. som

tidhela denunderVissa transaktionstyper systemetbankerna. emot somtas
närvarandetider. FörbestämdavidregistrerasAndra måsteöppet.är

i RIXAlla deltagaretider.bestämdabetalningar vidtvåregistreras typer av
bankgirot ochbetalningar överviss ordning förkommithar överens enom

skallgottskrivningar,ochbåde kravVPC,banksVPC. En netto gentemot
till-finnsdeti RIXkontrolleratVPCNärkl. 11.15. attregistreras senast

VPCbekräftarRIX-systemetirespektive kontobanksräckligt med pengar
sinaregistrerarBGCavveckling sker.varvidsamtliga transaktioner,kl. 11.45
sinaregistrerar BGCbekräftatsSedan dessa11.25.clearingkrav kl.senast

11.35.kl.färdigtskallvilketgottskrivningar, senastvara
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Olika betalningar i RIXtyper av

Bankgirobetalningar

Riksbankens transaktioneregna
in- utväxlingoch sedlarochav

valutaaffärer, för-mynt, repor,
säljning riksbankscertifikatavVPC-likvider

OM-likvider

lnterbankbetalningar
dagslänblandannatKundbetalningardataclearing-

checkarmed valutabetalning,mera,
Swift-betalningar,dokumentclea-
ring

Bankerna har sedan gammalt sammanfört kundbctalningar till transaktionen
registreringför kl. 12.00. Det s.k. tolvslaget bortmotpart senast togsper

under våren 1994. i fortsättningenDet bankernas sinsemellanär attansvar
komma vid vilka klockslag vill avveckla olika betalningar.överens man
Bankerna har nyligen ingått registrering,avtal avveckling nettningochett om
i RIX-systemet, i vilket bl.a. har angivits avvecklingstidpunkt. Valet av
tolvslaget kan delvis förklaras praktiska skäl och framför allt mindreattav
kundbetalningar okänd storhet måste hänsyn till i sin likvidi-är taen som man
tetsplanering. hinnaEn bank skall översiktlig kontroll de kravgöra en av som
framställts och därför sker avvecklingen transaktionerdessa kl. 13.15-av
13.30. finnsDet behov för bankerna tidigtnågorlunda kunnaävenett att
bedöma likviditetssituationen.

2.3 VPC

Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag VPC tillkom 1971 i samband med

lagen förenklad aktiehantering iträdde kraft. De svenska börsnoteradeatt om
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VPCVP-systemet.registrerade i VPC:s likvidhanteringssystemaktierna är
svenska värde-affärerna medavvecklingenadministrerar clearingen och av

VP-på fondbörsen.handlasnågra utländska värdepapperoch även sompapper
papperpenningmarknadsinstru-räntebärandei anspråk forävensystemet togs

utvidgningomsättningsmässigt betydandeDärmed skedde syste-avment. en
funktion ochkontobaseradeansvarigtfrämst för detVPC systemetsärmet.

värdepappers-svenskaposition på denviktigdärigenom intar VPCredan en
närmast beskrivasVPCavveckling kanclearing ochBeträffandemarknaden.

liggeravvecklingsprocessen. I demiaadministratör ansvaretprocessavensom
finns regler1989:827aktiekontolagenåtagandena fullgörs. Ipå attparterna

bl.a.i lagentill, ochskalli VP-systemetkontoföringenhur angesom
tidigareRättsverlcningamaregistrering.rättsverkningarna varsomav en
till registre-i stället knutnaaktiebrevinnehavet ärtill bl.a.knutna numeraav

VPC.på konto hosringen

finansiella instrumentföljande. Leveransi VP-systemetHuvuddragen är av
leverans-nettningNågonVP-konton.omregistreringar mellansker avgenom

enligtleveransâtagandenaavvecklingstället skerinte. Iskeråtagandena av
i tidenskerleveransâtagandenaAvvecklingenför affär.principen affär av

Likvidutväxlingen skeravvecklats.haraffärernalikviderna förefter det att
vari-kontobaseradedetpropositionenprinciperna från systemet,enligt om

finnasskallslutligt likvidunderlagräknarVPC således ut ett somgenom
varjeför konto-Ett beräknasavvecklingsdagenstillgängligt på nettomorgon.

Ettlikvidavvecklingen i RIX-systemet.skerslutligaförande institut. Den
fondkommissio-i RIX exempelvismedintekontoförande institut är ensom

i RIX.deltamedbank rättdärvid utnyttja likvidbank, dvs.måste attnär enen

vid varje dagsskyldighetochbygger på VPC har rätt attVP-systemet att
riksbanks-ikontolikvidbankenskrediteradebitera respektivelikvidutväxling

likvidbelopplikvidbank. Dettavarjelikvidbelopp förclearingen avseende ett
kontoförandelikvidbank knutnatillsamtligatotalnettot förskall motsvara en

likvidbankensjämteinstitut eget netto.

MVPS-systemet2.4

utsträckningi visspenningmarknaden skertransaktionerAvveckling av
mellandirektvärdepapperlikvider och parterna.utbytefortfarande avgenom
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För detta utbyte finns det manuellt värdepapperssystem MVPS. Dettaett -
har varit i bruk sedan 1989.system

En affär med avveckling i MVPS kan översiktligt beskrivas enligt följande.

Sedan avslut träffats telefon registrerar handlaren affären i bankens ellerper
värdepappersbolagets affärssystem. Efter det dagens handel har avslutatsatt

handlaren uppgjorda affärerstämmer sinamed för kontrolleramotparter attav
de villkoren för affären,är överens instrument, och prisatt räntat.ex.om

avvecklingstidpunkt. Denna avstämning kan ske på grundval listasamt av en
på de affärer handlaren har gjort under dagen tagits fram back-office.som av
Sedan avstämning skett telefon lista med rättade uppgifter.upprättasper en ny
Samma dag, dvs. avslutsdagen, sänds köp- respektive säljnotor till motparter-

och, det fråga kundaffarer, avräkningsnotaär till kunden. Dagenna om om en
före avvecklingsdagen avstämning back-office,görs en ny av genom en
kontroll omtelefon samtliga villkor.är Sedan denöverensattper av man
slutliga avstämningen eller matchningen sketthar skall affärerna av-- -
vecklas. I MVPS-systemet sker avvecklingen direkt mellan medparterna
fysiska leveranser värdepapper.av

2.5 OM

OM Stockholm AB OM marknadsplats clearingorganisationoch förär
standardiserade optioner termineroch s.k. derivatinstrument i Sverige. OM

det börsnoterade bolaget OMär Gruppen AB helägt dotterbolag. Börs-ett av
och clearingverksamhet bedrivs division består OM och OMLX,av en som av
the London Securities Derivativesand Exchange. OM auktoriseratär av
Finansinspektionen börs- clearingorgartisationoch enligt lagen 1992:543som

börs- clearingverksamhet.ochom

OM:s börs- clearingverksamhetoch avseende derivatinstrument indelaskan
i två Instrument vilkaför OM clearingorganisationbåde börs- ochärgrupper:

instrument för vilka OM endast utför clearing. driverOM två handels-samt
Det dominerande den elektroniska marknadsplatsen där avslutärsystem.

iträffas datoriserat handelssystem. På denna marknadsplats handelskerett
med aktieoptioner, aktietenniner, OMX-optioner, OMX-terminer aktielän.och

För denna handel gäller OM marknadsplatsregler. OM blir på denantagnaav
elektroniska marknadsplatsen i och med innebäravslutet. Dettapart att parter
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vid avvecklingen OMär och kunden. Det andra handelssystcmet OMsom
Ävendriver denär manuella marknadsplatsen. denna marknadsplats blir

OM i och med avslutet.part

Sker avslutet utanför OM marknadsplats inträder OM i och med:s partsom
registrering i OM:s clearing efter framställan därom från Förparterna.
registrering krävs begäran från och bekräftelse från Förpart motparten.en
ingångna kontrakt ställer OM krav säkerhet säkerhetssaldot negativt.ärom
OM kan kräva säkerhetäven för skyldighet erlägga premie, levereraatt
värdepapper och betala avgifter. All kontoinformation förs OM pá slut-av
kundsnivå, dvs. OM kontrollerar och beräknar varje kunds position och
säkerhetsbehov for sig. Likvidutveckling sker sedan tid tillbaka RIX-överen

på likartat för VPC.sättsystemet som

2.6 Bankgirot

Bankgirocentralen BGC AB

Bankgirocentralen ABBGC BGC arbetar med betalningsförmedling på

bankernas fungeraruppdrag och underleverantör till bankerna. Före-som en
startade verksamheten 1959 och fram till 1987 konsortium mellantaget ettvar

samtliga l dagsvenska banker. BGC aktiebolag följandeär med bankerett
Föreningsbanken, JP Bank, Nordbanken,ägare: S-E-Banken, Svenskasom

ÖstgötaHandelsbanken, Sparbanken Sverige, Wasabanken och Enskilda Bank.
Förutom betalningsfönnedling girotjänsterna arbetar BGC också medgenom
viss dataclearing mellan bankerna, inom checkhanteringen, in-t.ex. samt
samling och behandling korttransaktioner. BGC fungerar sålundaav ensom
serviceorganisation för bankerna.

Bankgirosystemet

Bankgirosystemet kan sägas bankernas kunderöppetett system attvara genom
kan betalningar från konto i igöra bank direkt till konto bank.etten en annan
Verksamheten bygger bankgironummer tillkopplas kundens vanligaatt ett
konto i bank. Det behövs således inte speciellt girokontonågot för göraen att
betalningar och BGC tillhandahåller inte själv några konton. Innehavare ettav
bankgironummer blir via avtal med sin bank anslutaatt ett ettman genom
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kontotkontohavare ochregistrerar därefterbankgirot. Bankentillbankkonto
blirbankgironummer. Dettaregister kontoti BGC:s ett nummersamt ger

bank-bankgirosystemet. Ettinomtransaktionervidreferensnummerkontots
isärhållakontohavarenPâ kanbankgironummer. så sättha flerakonto kan

Kredittransfereringar5 medutföraskanbetalningar till kontot.olika typer av
olikabankgirot på fyra sätt:

tillbankgiroanslutet kontoGirering från ett annat.ett
tillkontobankgiroanslutetfrånKontantutbetalningar utanmottagareett

sådant konto.
konto.bankgiroanslutettillKontantinbetalningar ett

tilldirektkontobankgiroanslutetbankkonto ellerBetalning från4. ett
kontoinsättning.bankkontoannat

betalning tillSå gårhär en

Betalnings-
e mottagareBetalare

9G6039

Bankgirot
o

90

GG
i Bank4Bank

Bankensin bank.medskriver avtalBGC:s produkterutnyttjavillKunder som
olikainsändas sätt.Betalningsuppdrag kanBGC.avtal medi sinhar etttur

tillvidareskickar detlbankkontorbetalarenslämnaskanUppdraget som
skickaellertill BGC 3,direktuppdragetkanBGC 2. Betalaren även posta

behandlarteleöverföring. BGCdiskett ellerdatamedium band,viauppdraget
5.bokföring på kontonförtill bankenunderlagskickar4 ochuppdraget
6.betalning tillaviseringocksåBGC skickas mottagarenFrån omen

medredovisasochsammanställstillInbetalningar enmottagaresamma

betalarenbetalorderefterverkställs5 överföringkredittransferering somMed att enavses en
konto.skall gottgöraalltså bankengår motpartensBetalordernsintill bank. attlämnat ut
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Insättningsuppgift Bankgirobetalningar, förteckningär deöversom en
insatta beloppen kopior betalningsinformationen frånsamt betalaren. Mot-av

bankgiro får betalningsanvisningtagare för kontantutan utbetalning 7.en
Betalningar skickas direkt till BGC âterrapporteras till betalaren 8.som
Clearing nettobelopp mellan bankerna sker dagligen i riksbanksclearingen.av
Bankerna sänder kontoutdrag till sina kunder periodiskt 9.

Bankgiroqänsterna

Man indelakan bankgirotjänsterna i åtta olika produkter: Bankgiro Bank,
Bankgiro Direkt, Leverantörsbetalningar, Skatter, Kontoinsättningar, lnbe-

OCR°,talningsservice Autogiro och Automatisk avprickning.

Bankgiro Bank innebär betalaren lämnar betalningsunderlaget till bankenatt
i form blanketter. Banken vidarebefordrar dem till BGC. Blanketterna ärav
anpassningsbara till företagens olika betalningsrutiner och fylls i med
printerskrivmaskin föreller hand. Denna tjänst bäst för små företagpassar
med mindre antal avgående betalningar år. Tidsförloppet vidett dennaper
tjänst följande: Betalningsuppdragetär lämnas till bankkontor dag Be-
talarens konto debiteras och underlaget skickas till BGC dag. Undersamma
dag 2 behandlas underlaget på BGC, sänder uppgifterna till mottagarenssom
bank med ankomst kl. 19.00 dag. Under till dag 3senast samma natten
krediteras beloppet konto Bokföringsdagen dateras dagmottagarens per
vilket får betydelse ränteberäkningen.för Beloppet disponibelt förär mottaga-

dag för mötande uppdrag dock redan dag 2 under förutsättningren att
bank tillåter detta.mottagarens

Även Bankgiro Direkt blankettbetalningstjänst.är I stället för lämna inatten
betalningsuppdraget till bankkontoret betalaren uppdraget till BGC.postar
Betalaren erhåller betalningsbekräftelse. Tidsätgängen vid denna tjänst ären
följande: Betalningsorder skickas direkt till BGC dag Efter normal postgång
anländer ordern dag 2 till BGC. debiterarSamma dag betalarens bank
betalarens konto. Under dag 3 sker övrig hantering, innefattande kreditering
på konto.mottagarens

OCR förkortning Characterär Optical Recognition.en av
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viatill BGCbetalningsunderlagskickar betalarenLeverantärsbetalningarVid
ochBGCAvier skrivsteleöverföring.diskett ellerdatamedium band, ut av
be-fårBetalarenbetalningsdagen.leverantörersänds till betalarens en

betalningarutfördakvitto pålikviditetsinplaneringvakningslista for samtav
uttagsuppgift.ochtransaktionslistagenom en

betalarenSkattegiro lämnartjänstenbankgiro. Iviakan betalasSkatterAlla
till banken.Betalningsuppdragmedtillsammansskatteinbetalningskortin ett

deRiksskatteverket hämtahosBGC uppdragetfårSkattefullmalqI tjänsten att
skatteinbetalningar.vissaverkställaföruppgifter behövs attsom

tjänsterantalbenämning påanvändsKontoinsättningaz avserett somsom
betalningsmottagare.enskildatillstatliga verkochfrån företagbetalningar

Kontoinsättningar kanbankgironummer.inte habehöverBetalningsmottagaren
kontoinsättningar t.ex.statligaLöner,in ii huvudsak delas tre grupper:

skadeersättning-kontoinsåttningar t.ex.övrigabarnbidrag ochpensioner och

försäkringsbolag.frånar

BGCmedkommunicerar betalaren attOCRInbetalningsserviceVid genom
skickarBetalningsmottagarenOCR-avi.blankettifylldi förväganvända en

in-innehållerkodradmaskinläsbaravin harfakturor därsåledes somen
OCR-avierbehandlar dein ochläserBGCfomaation betalaren. tar emot,om

aviernafrånuppgifternafårBetalningsmottagarenin.sänderbetalarnasom
direkt kanbetalningsinformationelektroniskt läsbartillomvandlade som

ekonomisystem.in i företagetsläggas

kunder överensoch deras attföretagkommerAutogiroI tjänsten om
betalarensfrånautomatiskt förs överskall skebetalningar att pengargenom

Överenskommelsen medgiv-innehållerkonto. ettbetalningsmottagarenstill
Betalnings-på kontot.debiteringar får görasbetalarenande från attom

magnetband ellerskickabetalningeninitierar ett enatt ;genommottagaren
Betalnings-konton.betalarnasdragning påförBGCbanken ellerdatafil till

tillbarabehövervanligt ochbetalaren att pengarfakturerar sesommottagaren
påskerbetalningsmottagarentillRedovisningkontot.betalningen finnsför

datamedium eller papper.
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Vid Automatisk avprickning kan inkommande betalningar prickas iav
företagens kundreskontra hjälpmed dator. Betalningsmottagaren fåkan dåav
information inkomna betalningar datamediumpå i stället för på avier.om

Omfattning

Den totala betaltjänstmarlqiaden i Sverige omfattar miljoner3 700 be-ca
talningar år. dessa giromarknadenAv för 600 miljoner be-per svarar ca
talningar. förmedlat via viaAv belopp går 30 bankgiro och 70procent procent
postgiro. Under 1994 förmedlades 049 miljarder via bankgiro.2 kronor

miljoner.Antalet uppdrag 231var

2.7 Postgirot

Postgi Bank Aktiebolagrot

Postgirot redan år 1925 tidigare affärsområde inomstartade ettsom var
Postverket. Sedan den 1994 Postgirot bankaktiebolag under1 är ettmars

Postgirot Bank AB. Postgirot Bank bedriver begränsad bankverksam-namnet
het, huvudsakligen betalningsförmedling. Postgirot utnyttjar PostenBank

ABzs7Sverige postkontorsnät och i betalningsförmed-lantbrevbärarnät

Postgirot Bank Sverigelingsverksamheten. Såväl Posten helägdaärsom
Till skillnadtill AB. från BGC Postgirot Bankdotterbolag Posten har egna

inlåning från allmänheten.konton och emottar

Före ombildningen till aktiebolag på kontobe-fick Postgirot endast räntage
hållning juridiska Möjlighet företagskontonräntaattpersoner. ge

därmedÅrinfördes Samtidigt1980-1981. 1987 räntesättningen.begränsades
År Postgirotinfördes förbud 1988 fickprivatpersoner.räntaett mot att ge

fick Postgirot möjlighettredagarskrediter till företag 1991ochrätt attatt ge
Ombildningen till aktiebolag innebarföretagskrediter till 30 dagar.ge upp

beviljaför Postgirot till privatpersoneräven rätt ränta rättsamt attatt ge
krediter generellt till år.ettupp

7 Före den juli 1995 bedrev PostenSverige AB verksamhetunder Posten1 namnet
DistributionAB.
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Postgirosystemet

till bankgirot,betalningssystem i förhållandePostgirot kan, sägas ettvarasom
eller betal-förutsätter betalarenmindre postgirotöppet attsystern, attgenom

drivsPostgirot heltpostgirokonto i Postgirot Bank.ningsmottagaren har ett
olika banker.tillbankgirot kopplattill skillnad frånsjälvständigt, ärsom

mellanpostgirokonton,betalningar mellanutförapostgirot kanMed man
mellani Nordbanken,personkonton kontopostgirokonton och samt person-

postgirokontopersonkontoinbetalningar tillkankonton. Dessutom göraman
Även förmedlingpostgirokontopersonkonto.utbetalningar frånoch kontanta

ingår ipostanvisningutbetalning med s.k.inbetalning för kontantkontantav
framföravtagande,docki starkttjänstBanks tjänsteutbud. DennaPostgirot är

skerprivatpersonerinbetalningarna frånde flesta kontantaallt grund attav
gireringarmellanskiljakan såledespostgirokonto. Mantill medföretag eget

utbetalningar.kontantainbetalningar ochkontantatill konto,konto

följandepostgirot till något sätt:med gårvanligaste tjänsternaDe treav

betalningen2 bokförsvid Daginbetalning postkontor.kontantskerDag 1
tillsändsutbetalningskortKontoutdrag ellerkonto. mottaga-mottagarens

inbetalningkontantPostgirot Bank kanbankannanPå bankkontor änren.
Banktill Postgirotbetalningskortetskickar dåpostgirokonto. Bankenske till

Postgirotclearing mellanskerkonto. Därefterkrediterar mottagarenssom
betalningar tilldelenövervägandeandra banken. Denoch denBank post-av

sparbanks-ochprivatgirotvia bankgirot,sker dockandra bankergirot från
dagar längredock 1-2 änBetalningstransaktioner dennagirot. väg tar

till postgirot.direktbetalningstransaktioner gårsom

debiteringförPostgirot Banktillin lsänds dag2. Betalningsuppdrag av
betalnings-medkuvertetdet gulaUppdragetpostgirokonto.betalarens eget

normal2 efterdagförmiddagenanländerinbetalningskortochorder
erhåller betalaren3Tidigast dagdag.bokföring skerochpostgång samma

föregårsaldokontrollerutbetalningarna. Vid dein-redovisning och somav
Betalningardag.skall skeinbetalningarbokföringen beaktas även sammasom

ipostgirokontobetalarenstäckningsaknar ettändå eget sparassom
vidskett denhakommit. Betalningeninbetalning harvänteregister tills anses
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tidpunkt då saldokontroll utförts saldouppdateringoch skett på betalarens och

konton.mottagarens

3. Betalningsuppdrag inkommer dag l efter normal postgång tillsammans

med check tillställd Postgirot utbetalningshandlingBank, avier olikaen av
slag, postanvisning e.d. eller särskilt överföringsuppdrag från kundensett
bankkonto tillsammans med övrig behållning täckningeventuell kansom ge
för betalningsuppdraget. Kunden kan på detta också fylla på sittsätt post-
girokonto, idet och för sig redan finns täckning för det aktuellaäven om
uppdraget. Under dag l kontrolleras täckningen för inbetalningen, varefter

bokföringen in- och utbetalningen sker dag Företag regelbundetav som
skickar in checkar på höga belopp avgift särskiltkan få s.k.mot etten
checktillstând. Därigenom kan insättningen bokföras redan ankomstdagen.

Postgirotjänsterna

Postgirotjänsterna kan, bankgirot, in i fleramotsvarande delassätt som
olika tjänster. Utöver de angivna tjänsterna gireringar, kontanta in-ovan
betalningar utbetalningar,och kan kallas för bastjänster, finns följandesom
tjänster: Betalningsbevakning, Autogiro, Koncernkontosystem, Giro Direkt

Utlandsbetalningars.och

postgirotPrivatpersoner kan anlita för Betalningsbevakning, vilket innebär att
betalningen sker pâ datum betalaren Tjänsten kanett senare som anger.

betalninganvändas vid inrikes mellan postgirokonton till framåt. Iårettupp
och betalorder betalningar skall ske vid olikakan samlaen samma man som

tidpunkter. Ordern måste tillhanda fem dagar förePostgirot Bank senastvara
första betalningsdag betalningsdag. Såväloch kostar fem betalarekronor per

skriftlig respektive betalningsbe-får kontoutdragbekräftelsemottagaresom
sked efter respektive betalningsdag.

betalningsförmedlingen.Företag erbjuds vissa tillkoppla servieetjänsteratt
via direktför-Företag kan lämna betalningsuppdrag datamedium ellert.ex.

betalningsbevakning.bindelse. Postgirot Bank tillhandahåller rutiner för Före-

inbetalningar identifieraskommande produktnamn Inbetalningsservice kanär
Fakturabetalnings-automatiskt i kodsystem,företagets reskontra ettgenom

Utlandsbetalningarbehandlasi avsnitt2.143.
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utbetalningar,bevakning förfallodagar för kommandeautomatiskservice av
skatteinbetalningar, Utbetalnings-förbevakning förfallodagarSkazzegiro av

medmassutbetalningar, Blankettservice blanketterrationalisering vidservice

övriga tjänster,tillgång tillAutogiro och Girovisionm.m.,företagslogotyp

dataterminal.fakturabetalningsservice företagetst.ex. egengenom

automatisering företagsAutogirosärskild tjänstEn ärutgör ettavsom en
kommerföretagbetalningar. Tjänsten bygger pâ överensinkommande ettatt

till får skeföretagetbetalningar från kundernasina kundermed genomatt
före-underlaggrundval detpostgirokonto pådebitering kundens somavav

påsänds företagetregistreras ochpostgirot. Betalningarnatilllämnar avtaget
postgirot. Företaget sändertillteleförbindelsediskett ellerdatamedium band,

möjlighethartill kunden,betalningstillfálle meddelandevarjeinfor attett som
betalningarna på denPostgirot bokfördebiteringen.kommandehindra den

Autogirotkunden.till företaget ochochangivna förfallodagen rapporterar
postgirot förshostill företaget, ochfrån kundenstående fullmaktbygger en

tillfullmaktlämnatförbetalarregister kontonummeröver somett personer
respektive företag.

innebärtjänstDennaKoncernkontøsystem.företagstjänstsärskild attEn är
behållningen inomsamladeutnyttja denkoncern kaninomolika företag en

bolagsUnderskottbetalningar.förpostgirokontonolika ettkoncernens
samladeKoncernensbolags.imed överskottkan kompenseraskonto ett annat

bankkonto.till normaltöverföringräntebärandeöverskott kan ettgöras genom
användas försåledeskankoncernkontobetalningar påInkommande ett

rapporteringdagligåtföljsSystemetutbetalningar från avannat.ett av en
koncernkontosystemet ärkontoställningar. Det störstatransaktioner och

nivåer.i sju3 300 kontonmedCassa Nova, överstatens

datamediavia lämnamöjlighetkunden1993,infördesGiro Direa, attgersom
betalorder15.00 kantillFram kl.minuten. tasi sistabetalningsuppdrag

regelkunden skermedKommunikationendag.bokföringför somemot samma
inbetalningsblanket-medtillsammansin betalorderskickarkundenattgenom

kommunicera medpersondatorhjälpmedväljakan ocksåFöretag att avter.
innefattarGirovision ochdåTjänsten kallasVideotex.ellerpostgirot via Datex

koncernredovisninglikviditetsprognoser,informationshämtning,betalningar,
ocksåDetfakturaservicen.i ärbetalningarkommandesammanställningoch av

överföramöjligtdettjänstPC-giro. Denna göranlita tjänsten attmöjligt att
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betalorder datamedium och kan utföras från företagets dataterminalegen
eller persondator. Kommunikationen sker då antingen telenätet medöver
användande Girolink eller företaget sänder inav attprogramvaran genom en
diskett med informationen.

Som kvitto inbetalningenpå erhöll inbetalaren vid skriftlig betalorder tidigare

stämplat exemplar ordern. Under 1993 introducerades medett ett systemav
särskilda utskrifter utförda uppdrag, s.k. debiteringsbesked. Postgirotöver

erbjuder sina kunder olika servicenivå och villkor. väljerDen baskontosom
erhåller viss och service utskickvad beträffar kontoutdrag.räntesatsen av
Målet kontoutdrag skall kontohavaren tillhanda tredjeär bank-att senastvara
dagen efter bokforingsdagen. Mot erläggande särskild avgift kan kundenav en
välja konto med högre servicenivå bättre och service.räntaett en annan

tjänsterDessa kallas Hemgira, Ajjfärsgiro och Föreningsgiro.

förtjänarDet anmärkas motsvarigheter till vissa Postgirot Banks häratt att av
redovisade tjänster, koncernkontosystemet, också tillhandahålls kundernat.ex.

affärsbankerna. Därför ingår inte tjänsterdessa i BGC:s tjänsteutbud.av

E ntreprenadverksamhet

sparbanksgirotPostgirot sköter tjänst,entreprenad. Denna ärsom spar-
bankemas betalningssystem for gireringar, beskrivs utförligare i avsnitt 2.8.2.

Postgirot sköter entreprenad Nordbankensäven personkonto och dess

gireringsfunktion.

Omfattning

Som iomfattar betaltjänstmarknaden Sverige 3 700nämnts den totalaovan ca
miljoner betalningar, giromarknaden för 600 miljoner be-cavarav svarar
talningar. förmedlatAv går 30 via bankgirot och 70belopp procentprocent
via postgirot. Under år omkring 400 miljoner transaktioner tillskerett ett
sammanlagt postgirot.värde 5 000 miljarder kronor Av antaletom genom
betalningsuppdrag sker 20-25 efter kontanta inbetalningar överprocent
postdisk. Postgirot 35 utlandsbetalningar, endasthar antaletprocent av men
4 det förmedlade beloppet.procent av

4 IS-OBOO
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till löne-Gireringar i anslutning bankernas2.8

kontosystem

vuxit framharanslutning lönekontosystemi till bankernasGireringsftntldionen

betalnings-samtliga bankerialla lönekontosystemefter hand. I dag har en
skiljer sigproduktionssättservicenivåtill ochdirektkopplad kontot.möjlighet

be-gireringsfunktioner baseras påalladockdock åt. Gemensamt är attatt
Deuppdragen.handläggertill enhetsänds i brev den ltalningsuppdrag som

privatgirot.sparbanksgirot ochfinns personkontot,gireringsftmlçtioner ärsom

Personkontot1

ursprungligenutveckladesKontotNordbankens lönekonto.Personkontot är
girera frånMan kanpostgirokonto.lönekonto ochprivatpersonernassom

såväl Nordbankensgireringar fråninbetalningar ochkontot, somemotta
utbetalningskort. Manbetalningar medkontosystem görabankersandra samt

gottskrivning påförutbetalningskortin checkar ochskickakan även egna
Även vidareblanketter lämnasDessabankgirots blanketterkontot. accepteras.

hantering.till BGC för

vissFörkontoutdrag.beträffandeservicenivâererbjuder tvâPersonkontot en
medi tillsammansordernkunden fåbetalningsorder kan ettavgift returper

servicenivän,Den lägrebokföringsdagen.efterdagartvå ellerkontoutdrag IIe
ställetkontoutdrag. Iinte fåravgiftsfri, innebär separat er-är att mansom

I dettakontoutdrag.ordinariepåbetalorderns slutsumma nästakundenhåller
behålla.Kopian får kundenkopia.original ochbetalordernbestårfall ett enav

BetalningstransaktionernaBank.PostgirotcentralthanterasPersonkontot av
bokföring påtill postgirot förlämnaspersonkontot mottagarensfrån över

Debiteringpostgirotransaktioner.övrigapåkonton sätt avsomsamma
sändasdärför intekontoutdrag kanochsker under utkontobetalarens natten

tidigast dag.till förrän nästadenne

Sparbanksgirot8.2

tillkopplasentreprenad,Postgirot Bank påskötsSparbanksgirot, avsom
tillbegränsadFunktionensparbank. ärhoslönekontoinnehavarens eget en
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gireringar. sparbanksgirotI intesänds något gireringkontoutdrag efterut utan
sammanlagt belopp och löpnummer enligt betalordern framgår endast på

ordinarie kontoutdrag. Postgirot utför bokföringen dag 1 och lämnar samma
Spadab°,dag tilluppgifter sparbankerna, via vilket belopp skallom som

debiteras betalarens konto. Postgirot erhåller betalningdenna clearinggenom
under dag får ränteersättning2 från Sparbanksgirotdagmen accepterar

inbetalningskort frånäven bankgirot.

2.8.3 Privatgirot

Privatgirot innefattar flertalet övriga girofunktion privatkunder.bankers för

Privatgirot privatägdaetablerades de affarsbankerna och föreningsbankernaav
1982 till och 1987och sköttes med på entreprenad BGC. Driften övertogsav

nybildat1988 bolag, Privatgirot AB. I detta bolag följande bankerärettav
delägare: Handelsbanken, S-E-Bankcn, Föreningsbanken, N ordbanken,
Östgöta Enskilda Bank, JP Bank och Wasabanken.

Privatgirot hanterar insamlingen och registreringen betalningsuppdrag frånav
privatpersoner. Servicenivân i privatgirot densamma i sparbanksgirot,är som
vilket innebär gireringar och gottskrivningar Inget kon-att tas emot. separat

sändstoutdrag Betalningsorder i original och kopia används. Hanteringenut.
sköts centralt privatgirot. Privatgirouppdragen innehåller även storav en

postgiroblanketter.mängd Dessa blanketter lämnas till postgirot för bokföring.

teknisktGenom samarbete kan registrering och datafångst privatgirotett som
direktanvändas postgirot. Postgirot betalargör avgift till privatgirotav en per

transaktion. Betalningsbeloppen till postgirotförs clearingen.över genom
Privatgirouppdragen innehåller mindre del bankgiroblanketter. Dessaäven en
vidarebefordrar privatgirot till BGC insättning beloppenför på mottagarnasav
bankkonton.

2.9 Spadab

Spadab, bildades 1962 tidigare fristående dotterbolagoch tillettsom som var
Sparbankernas Service AB, division inom Sparbanken Sverigeär numera en

sammanslagning landets elva sparbanker och Sparbankernasstörstaen av-

Spadab behandlasi avsnitt2.9.



SOU 1995:69100 Betalningsväsendet

utnyttjarsparbankertill vilket de flestaSpadab dataföretagBank. är ett som
datateknik anslutna.är

för Sparbanker-utveckling flertal datasystemfor drift ochSpadab ettavsvarar
reskontra-huvudbokföringssystem ochi verksamhetenTyngdpunkten ärna.

sparbankssektornsSpadabutlåning. Dessutom hanterarför in- ochsystem
varitclearing. Från habetalningsförmedling ocholika för att spar-system

högteknologiföretagtillutvecklatshar Spadabbokföringscentralbankemas ett
verksamhetsområden.allaADB-tjänster inommedsparbankernaförsersom

sammanlagt 91Sveriges76ADB-verksamheten förSpadab handhar av
sparbanker.

clearing hanterasbetalningsformedling ochförolikaSparbankssektoms system
belastasbankkontobetalarenstill såBetalningsförmedlingen gårSpadab. attav

kontobetalningsmottagarensochbetalningsuppdragetdet beloppmed attavser
ombesörjer data-Spadabbeloppet.gottskrivsbankelleri en annansamma

clearingkontonolika sparbankernasdelikvidavräkningen mellanforunderlag
riksbanksclearingen.förBanki Sparbankernas samt

växelochcheckBetalning med2.10

Check2.10.1

lagstift-saknashuvudregeln detfrånundantagCheckanvándningen utgör attett
betalningsför-inrymmerBetalningen checkmedbetaltjänster.ning för en

användningendärförpåminnerochanvisningsförfarandemedmedling avom
disponerakanmed vilkenhandlingformbundenCheckenkontokort. är manen

checkkon-tillsärskilt anknutenchecken ärkontoöver ettett utrymme som
påkontokortetanvändningfrånskiljer sigcheckenAnvändningento. avav

1932: 13li checklagenreglerdetaljerademycketuppställtsdet harså sätt att
checkbetalningentriangelfordringsrättsligadenavvecklingen gerför somav

betalnings-ställningofficiellt starkarefåttChecken hartill.upphov somen
lagenscheckenmeningenihandeln, denallmännai den attinstrument genom

förhållandeDettavärdepapper.presentations- ochtillgjortsbestämmelser
ochcheckenskillnad mellanbetydelsefullmedocksåhänger en annansamman

betalninganvändaskunnaägnadCheckennämligen ärkontokortet, att somatt
checkkontot.hållerbankin denhosslutligen lösesled innan deni flera som
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enstakapraktiken kommer checken dock överlåtas i någotI sällan änatt mer
inlösande trassatbanken.led mellan utställaren och den banken

skallchecken, vad deninnehåller vissa formföreskrifterChecklagen om
gäller i frågafår bank, vadinnehålla, endasttrassat omsomvem som vara

betalningsansvaret föritid för inlösen vad gäller frågaoch plats samt som om
vidare det s.k. checkansva-innehavare överlåtit checkenutställaren och som

ställningfrågorendast i fåtal avseendenLagenret. trassatenstar ett omupp
till-skall hautställarencheckhanteringen. Främst gäller detta kraveti ettatt

skyldigheten förochcheckbeloppetgodohavande hos trassaten motsom svarar
avtalsrättsliga för-visas Dein checken denlösa mot atttrassaten att upp.

ochinte. Rättigheteremellertidcheckkontoavtalet reglerasförhållandena
iprincip inte lagen.regleras iskyldigheter kontohavare och bankmellan

och andra frågorformkravbestämmelserinnehåller i huvudsakLagen omom
i ordnad formmed reglerna kancheck. Syftetöverlåtelse sägas attvaraav

tillrättigheterposition ochursprunglige checkinnehavarensöverflytta den
påförsämrasursprungliga värdekedjan, checkensiinnehavarenäste attutan

grund överlâtelsen.av

tillin checkenuttrycklig skyldighet lösaenligt lagenharTrassatbanken atten
förtid och platsvisas Här stadgascheckenangivna beloppetdet när omupp.
förföljerpåfordra inlösen. Av reglernacheckinnehavaren ettatt ansvar

för-och För detbåde innehavaren utställaren.trassatbanken senaregentemot
skyldigflestavid ordercheckar dvs. debanken ärhållandet attattanges

intebankenDäremotobruten. äröverlåtelsekedjan hel ochkontrollera äratt
finnsmånga ärnamnunderskrifterna. Sedankontrolleraskyldig äkthetenatt av

innebärhandelnöverenskommelse bankerna ochmellan trassat-attsomen
har000till 2 kronoravvisar privatcheckar beloppbanken inte somupp

Checkarsaknas.skullebeloppetbetalning täckning förmottagits ävensom om
alltid.avvisas dockvisar sig förfalskadevarasom

möjlighetDenna ärchecken.alltid möjlighet återkallaharUtställaren att
Återkallandeför kontokorten.jämföra spärranmälanmednärmast enavatt en

sina checkblanketterbortkontohavarendock ske bådecheck kan när tappat
sig haoch hanutnyttjandeobehörigt näri syfte förhindradvs. anseratt ett

utställandetföranledderättsförhållandeinvändning detberättigad mot somen
förskyldighetingenföljer docki checklagenchecken. Av reglernaav
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kontohavaren utnyttja möjligheten återkalla checken. En sådanatt att
skyldighet följer emellertid regel innehållet i respektive kontoavtal medsom av
banken.

Checklagen också hur checkinnehavare skall förfara bankenanger en om
in vilket täckning.lösa checken, kan ske checken saknarvägrar att t.ex. om

Principen varje i överlåtelsekedjan kan rikta anspråkär att motperson envar
i föregående förekommandede led och utkräva dels checkbe-av personerna

loppet jämte ersättning i anledningdels för kostnader förfarandet.ränta, av
Däremot behandlas inte heller i detta avseende frågor rättsförhällandetrörsom
mellan utställaren och trassatbanken.

Checklagen innehåller fall någon utställerstraflbestämmelse för detäven atten
täckning skälig anledning.check eller återkallar checkutan utanen en

Straffansvar inträder vid såväl uppsåt Regeln skyddaoaktsamhet. avsessom
incheckiruiehavaren och inte trassatbanken. Om banken således löser checken

täckning enligt inte gällande NJA 1971kan bestämmelsen görasutan ansvar
343. for bedrägeri bli förutsättningarna förDäremot kan aktuellts. ansvar om

det uppfyllda.är

10.2 Växel

Växeln i utsträckning undan modernarehar högre checken trängtsän än av
betalningsmedel. Växlar förekommer dels dragen växel, dels som egensom

i någon nämnvärd rollväxel. Den växelform dag kan spelasägas somsom
betalningsmedel postväxeln, form växel.är ärsom av egenen

Lagregler användningen finns i växellagen 1932:130. Dessväxlarom av
innehåll likhet inriktat upprätthålla handlingensi med checklagenär att

ochfunktion betalningsmedel, inte reglera förhållandet mellan kundatt enav
i form-betaltjänstansvarig. behandlar därför huvudsakBestämmelsernaen

slutligaavvecklingen fordringsförhållandet till denföreskrifter och av
borgenären.
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Dragna växlar

anvisning frånliksom checkenDen dragna eller trasserade växeln är en
betalningfullgöra till borge-utställaren till huvudgäldenären trassaten att en

andra bankerTill skillnad från emellertidchecken kan änävennären. vara
fordringsrättslig triangelmöjligt medför växel. Här det alltsåärtrassat enen

medlikheterprivatpersoner. I övrigt gällerinkluderar enbart storasom
föröverlåta handlingen,gäller möjlighetenchecken. Detta ansvarett.ex. att

hand-växelansvaretinnehavaretidigare innehavare samtgentemot senare
presentationspapper.lingens karaktär av

Egna växlar

själv huvud-sig från dragna i det utställarenväxeln skiljer den ärDen attegna
därmed inteingen triangel ochväxeln konstituerarDen ärgäldenär. egna
postväxeln,skuldebrev. Som exempel kananvisning nämnasnågon utan ett

betalning deras kontor. Postväxelnför på ärbankställs egetut avsom en
ibetalningsmedel formrernittentenanvändasavsedd kunna ettatt avsomav

betalningsåledes kunden efterVad händerskuldebrev.överlåtbart är attsom
kan sedanskuldebrev beloppet. Skuldebrevetpå över-till banken erhåller ett

inlöst banken.kan få det hoslåtas till kundens borgenär, som

Kortmarknaden2. l 1

Allmänt2. l l l
.

i andraSverigesåväl iBetalning med kontokort blir alltmer utbrett som
flerkontokort. Allttilltjänster knytsoch alltmer avanceradeländer. Allt fler

i gradhögprivatpersonertillerbjuder dessa tjänster inte enbartaktörer utan
marknaddennautvecklingenKontokortsmarknaden ochtill företag.även av

inte finnsdetbl.a.till dettasplittrad bild. Anledningen äruppvisar att enen
detkortandrakring ochenhetlig begreppsapparat kontokorthelt samttyper av

vilka olikabehandlasavsnittolika tjänster.rika I dettautbudet typer avav
och hurvilka aktörernafinns marknaden, ärpåkontokort och andra kort som

avsnittsärskilt ibehandlastill. Förbetalda kortkontokort gårbetalning med

2. l 1.7.
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I avsnitt 2.11.6 redovisas material utredningen inhämtat rörandesom
förhållandena på kontokortsmarknaden 1992-1994. Redovisningen är en
uppföljning de uppgifter lämnades avseende kontokortsmarknadenav som
1992-1993 i delbetänkandet Finansiella tjänster i förändring, SOU 1994:66,

bilaga 4.

2. 11.2 Kontokort

Kontokortet i namngivenforsta hand, därav bevis på kortetär namnet, ett om
innehav dispositionsrätt till institut,eller konto hosett ett varspersons av

i regel på eller namn, logotyper, kortnummer framgårsättett annatnamn av
kortet. Förutom kontobevisfunktionen kontokortet funktionenhar även som
legitimationsmedel vid disposition betalning. Redan innehavetkontot för avav

behörig.kortet viss presurntion för innehavaren Kontokortet utgörärattger en
till Vid betalning krävs dockså vill nyckel själva betalsystemet.om man en

personlig kod, s.k.i ytterligare legitimationsmedel, såsom ID-kort ellerregel
PIN-kod. underskriftTransaktionen godkänns kortinnehavaren genom avav

med butiksterrninal,eller, i vissa elektroniskaköpnota system genomen
behörighetskontroll.särskild inknappning klartecken efter godkändav

i juridiskköpnotanSåvida inte kontot förs hos betalningsmottagaren, är

inknappning påbetalningsanvisning. skermening Om godkännandet genomen
presentationelektronisk form. Motterminalen föreligger anvisningen i stället i

betalning till betalnings-kontoförande institutetanvisningen förmedlar detav
ingårsådant avtalenlighet dessa Ii med avtalet mellan ettparter.mottagaren

detbehörighetskontrollen och kontrollenregel villkor bl.a. attavomsom
finns täckning kontot.

inlâningskonto medtillgångskonto typisktKontot antingenkan sett ettettvara
avbetalningskredit ellerkreditutrymme eller skuldkonto medeller ettutan

vedertagetSverige det allmäntbetalningsanstånd på 30-45 dagar. Imed ärett
och kreditkort,i betalkortdelar in kontokorten bankkortdebetkort,att man

till kortet.utifrån vilka betalningsvillkor knutnadvs. ärsom

debiteras kortinne-beteckningen i de fall beloppetDebetkort denär gängse

kontokortfrågatillgodohavande på konto. Om dethavarens är ettett somom

IdentificationNumber.förkortning PersonalPIN är aven
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knutet till inlåningskontoär hos bank med ellerett ståendeutan etten
kreditutrymme knutet till kontot brukar dock använda beteckningenman
bankkon. Vissa bankkorten kallas uttagskort deras användnings-även närav
område begränsat tillär kontanter i bankautomater. Under tiduttag av senare
har det blivit allt vanligt tillgångskontonmed utanför banksfáren,mer t.ex.
inom detaljhandeln och bensinbranschen. I dessa fall benämningen debet-är

ändamålsenlig.kort För enhetlig benämning kallas dessa kortattmer en
fortsättningsvis debetkort.

Betalkort används benämning på kort där kortinnehavaren enligtsom
kontovillkoren beviljas anstånd, vanligtvis 30-45 betalningendagar, med av
det belopp påforts kontot under viss period. Det kontoförande institutetsom en
fakturerar kortinnehavaren for de inköp skett under perioden för betalningsom
i sammanhang. Någon debiteras regel inte. Somränta exempel påett som
sådana kort kan American Express Dinersnämnas och flertaletsamt
bensinbolags kort.

Kreditkon benämninganvänds kort där betalningen vid köp påförsettsom
skuldkonto för avbetalningskredit. Kreditutrymme frigörsett en som genom

återbetalning vanligtvisfår användas för skuldsättning till beviljatny upp
belopp s.k. revolverande kredit. Till skillnad ibetalkort betalarmot
allmänhet kortinnehavaren från inköpsdagen.ränta

Det allt vanligt förekommande ochär kort flera olikaatt ettmer samma ges
funktioner blirså det kombinerat debet- och kreditkort valfrihetmedatt ett att
vid kortanvändningen funktionen,utnyttja den andra ibland påeller denena

och konto. Vid förekommande kombinationer betal- och kredit-ett samma av
kort oftast kortet knutet tillär endast har kontohavaren möjlighetkontoett- -

välja betala hela skulden periodiskapå gång eller avbetal-göraatt att atten

mngar.

Alla kort kopplade till fordrings- eller skuldkonto bör enligtärsom en persons
min mening betraktas för betalningsända-kontokort. Om kortet användssom
mål därmed inget kriteriumutgör avgörande för kortet kontokort.är ettom
Kort inte kopplade till individualiserat skiljaskonto bör således frånär ettsom

Den engelska debitcard. Begreppet för kortär bankcard användsenbarttennen somges
bank.ut av en
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laddaskanFörbetalda kortfinns förbetalda kort.dessa kortkontokort. Bland
användakortinnehavaren kanmed värdeenheter,köpkraft, dvs.med somsom

Sverige kantjänster. Iochvid köpi för kontanterbetalning stället av varor
tjänster,standardiseradeför vissanärvarande användaskort förförbetalda

betalatkortinnehavarenBeloppet harparkeringsautomater.i telefon- ocht.ex.
dethjälpinköp medkortinnehavarenNärkortutgivaren i förskott. görtill av

flestaav. Dedet brännsinladdade beloppet,detavräknasforbetalda kortet
Principiellt dessaengângskaraktär. ärSverigefinns i ärforbetalda kort avsom

ellerkvasipengar kupongertraditionellasådanalikvärdiga medkort som
förbetalda kortenelektroniska formen. Deligger i dendetpoletter nya-

avsnitt 2. 11.7.ibehandlas

kontokortsmarknadenAktörer2. 1.3l

situationeni den enklastekontokort byggermed hjälpBetalningsfönnedling av
ochkortinnehavarenkonutgivaren,aktörer:mellanavtalsforhâllandepå treett

ytterligarekortutgivare finnsingår fleradetdärIkortsystemsäljföretaget. en
, sälj-medavtalsrelationerharInlösareninlösare.. kallasbrukaraktör som.

antal aktörerfinnsdessa aktörerUtöverkortutgivarna.och ettföretaget som
visstutföravanligtvisbyråer brukarservicebyráer. Dessakallasbrukar

insamlande köpnotordatabearbetningen,självapraktiskt arbete, m.m.avt.ex.
medavtalsförhâllandeendastnormaltservicebyrå harEn annanett ensett

vilkaUnderolika aktörernade närmare.avsnittdettaaktör. I presenteras
respektivetillståndskall fordraverksamhetaktörernasförutsättningar som

i kapitel 4.tillsyn behandlasställas under

Konutgivare

kreditmarknadsbolag. flerAlltellerofta bankKortutgivare är etten
En kort-bensinbranschen.ochdetaljhandelninomfinnskortutgivare numera4

och kontotsför kortetsgällavillkor skallvilkabestämmerutgivare som
registerförKortutgivarenutseende.utformning ochkortetsutnyttjande samt

fakturerarutfärdatsvilka kortochkortinnehavare samtvilka äröver somsom
gjorda inköp.förkortinnehavarenaviserareller

l
-

ochfinansbolagföretag ärbenämningl somanvänds ävenKreditmarknadsbolag somsom
ñnansbolag.1988:606lagenenligtverksamhetdriveralltjämt om

.
.

Ä
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De vanligaste kortutgivarna i Sverige bankerna och demär ägda kredit-av
marknadsbolag. Kontokort bankerna generellt användbaraärutsom ges av
och brukar kallas kontokortssystem, Tillöppna dessa hör också vissasystern
kortföretag såsom American Express Company AB och Diners Club AB.
Även handeln viktigoch kortutgivare.är Bensinbolag har sedan längestoren
givit kort och har foljts allt fler företag inom dagligvaruhandeln.ut Deegna av
kort enskilda företag inom bensin- och dagligvarubranschenut ärsom ges av
vanligtvis endast användbara för betalning köp och tjänsterav av varor som
det aktuella företaget tillhandahåller. Dessa brukar kallas slutna kon-system
tokonssystem. Ivissa fall finansieras administrerasoch kortutgivningen ettav
företag ofta kreditmarknadsbolag inte har direktnågon anknytningett som
till det eller de företag i vilka kortet kan användas för inköp. Kontokorten är
i dessa fall endast avsedda användas betalningsmedel för köp i visstatt ettsom
företag eller i företag. Dessa kontokortssystem brukar benämnasen grupp av
legokontosystem.

Koninnehavare

Kortinnehavaren vanligtvis fysisk ingått avtalär meden person som en
kortutgivare visstanvända kontokort för betalningsändamâl. Ettatt ettom
kontokort kan utställt för företag och utnyttjasäven ett avsett attvara av
anställda for betalningar i samband med bl.a. och representation. Vissaresor

fysiskakontokort sig tillvänder enbart Detta gäller främst bankkortpersoner.
kopplade till löne-, pensions- ellerär motsvarande kontoett samtsom

kreditkort. betalkort, Eurocard,Flera s.k. American Express och Dinerst.ex.
Club, sigvänder oftast till juridiska personer.

Stilföretag

säljföretagEtt näringsidkare tillhandahåller tjänsterär eller ochen varorsom
slutit avtal vissmed kortutgivare eller inlösareett att accepterasom omen

kontokort vid betalning. Säljföretag vanliga butiker inom olikakan vara
branscher. Det kan hotell, resebyråer, Posten, tand-även restauranger,vara
läkare, sjukhus, taxi vissaInom branscher har tecknats avtal med ettm.m.
flertal kortutgivare, vilket innebär oftast räknaktmd kan med attatt man som
kunna särskiltbetala med sitt kontokort. Detta vanligt inom hotell- ochär

restaurangnäringen. finns 000 säljforetagDet omkring 55 accepterarsom
kontokort betalningsmedel i Sverige.som
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kontokortstransaktionerInlösare av

kontokortstransaktionerna.säljföretaget betalt föruppgiftEn inlösares är att ge
In-genomförda kortköp.säljföretaget förlikvid tillbetalar alltsåInlösaren ut

Affärsidén för inlösarenkortutgivaren. äri sin betaltlösaren får att tatur av
ersättning förI Sverige kallas dennainlösentjänsten.säljföretaget forbetalt av

inter-Enligt deVisa och MasterCard.inomfinns bl.a.serviceavgift. Inlösare
inlösaremåsteVisa MasterCard ävenför ochregler gällernationella ensom

bankägd. Dettabank ellerkortutgivare måstekortutgivare och varaenvara
Visa-inlösareföretag kanbankägdabanker ellerinnebär endast avvaraatt

MasterCard-kort.och

inlösarenGenomflera olika kortsystem.kan attEn inlösare representera
ellertillsäljföretageninlösarenanslutersäljföretagolika ettträffar avtal med

säljföretagetkontrollervilkaavtalen reglerasIolika kortsystem.flera som
legitimationskontroll. Detochbeträffandevid spärr-köpet,skall utföra t.ex.

hjälpmedel,olikamedsäljföretagetförserinlösaren t.ex.vanligtocksåär att
kortköpet.genomföraföroch datasystem,avdragsapparaterköpnotor, att

inlöstaförkortutgivarenersättningberättigad tilli sinEn inlösare är tur av
hartransaktionersamtligaskallErsättningentransaktioner. presen-somavse

korrektpå sätt.kortutgivarenför ettterats

underS-E-BankenDessabankutgivna kort. ärsju inlösareSverige finnsI av
Förenings-Nordbanken,Handelsbanken,SvenskaEuroline,firmanamnet
Butiksser-Östgöta BankkortsadrninistrativBABSEnskilda Bank ochbanken,

friståendeSverige och deSparbankenombud förvice AB Babs spar-som
affärsbankerna,Servo,Servo AB ägsKortbetalning varbankerna. avsom

ändringardeEfterinlösare.1993 affärsbankemasjuliföre den 1 gemensamma
pris-ansågstidpunkt0993:20 vid dennakonkurrenslageniinfördessom

prissamarbete.förbudetförenligt medinteServo motsamarbetet varagenom
mellandärförfördeladessäljföretagolikaingått medServoavtalDe som

behandlasservicebyrå. Servorolleniintar dagServobankema. som enmer
utförligare nedan.
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Babs

FinansSparbankenBankkortsarlministrativ Butiksservice AB ärBABS ett av
dock föradministrerar ochFinansdotterbolag. Sparbankenhelägt svarar

inomaffärsområdeinnebär Babs fungerardriften Babs vilket ettatt somav
insamling ochdelsverksamheter,bedriver två olikaFinans. BabsSparbanken

teknikutvecklingkorttransaktioner, delsoch utländskainlösen svenska avav
korthantering i detaljhandeln.försystem

själv.inlösareBabsvilket innebärmed säljföretagen ärträffar avtalBabs att
säljföretagen,uppgifteradministrativavissaförBabs t.ex.även motsvarar

utbetalning.förfrågningarreklamationer ochtransaktioner,insamling omav
Finax helägtFINAX-kortkort och äradministrerar SparbankernasBabs ett

vissai uppdragliksom ServoCapital Babs hartill AB.dotterbolag GE av
terminaler,inte harAmerican Express,kortutgivare, att trans-egnat.ex. som

auktorisationen,i dessa fall ocksåBabs utförtransaktionerna.självaportera
behörighetkortinnehavarensgiltighet,kontrollerar kortetsdvs. m.m.

Servo

dataföretaget Cap ProgramatorABKortbetalning Servo ägs varavsom
inlösen korttran-organisation förtidigare affársbankernas avgemensamma

respektive sälj-inlösenavtal direkt medtecknarsaktioner. Bankerna numera
förtillämpa avtal. Servouppgift dessatillServo harföretag. att svarar

reklamationer. Servotelefonauktorisation ochsäljföretagenkundtjänst samt
reklama-administrerar Servoserviceavgifter. Vidaresäljforetagenfakturerar

administrativa kontakterdelkortutgivare för bankernastioner från och sköter
innebärMasterCardEuropay. DettaInternationalVisa och attutlandetmed

deuppkoppladeansvarigt driften ärför datorernaServo bl.a. motår somav
internationella nätverken.

Auriga

sigdatatjänstföretagfristående ägnarbankernaAuriga AB frånär somett
fungerarFöretagetkorttransaktioner från säljföretag.insamling ensomav

konto-ochhandelns, bankernasoch samordnarservicebyrå säljföretagen
Frili AB,industrikoncernenAurigainsamlingssystem. ägskortsföretagens av
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Bonnierföretagen. I dag har Aurigaägs avtal med 1 500änsom av mer
säljforetag. Elektroniska korttransalclioner kommer från 7 000 kortläsare.över

I Auriga sker också datainsamling från dokument, köpnotor. Dett.ex.
skriftliga dokumentet läses dator förvandlar skrivnadenav en som
dokumentationen till datoranpassad information. Informationen lagras på

optiska skivor, microñlm eller medium. 1988-1993Under åren lästeannat
Auriga in 300 000 skickas till Aurigaköpnotor. Dessa med frånpostca
60 butiker,000 hotell, bensinstationer och taxibilar. dataInlästrestauranger,

Informationen vidarebefordras till säljföretagenoch bearbetas. flerasorteras
gånger dessa i BGC.dygn. Delar volymer hanteras dagper av av

Med hjälp Electronic överförs information elek-EDI Data Interchangeav
Teknikentroniskt via telenätet. skrivna eller tryckta dokument. Närersätter

ii förening med PIN-kod används legitimationsmedelendast kontokort som
påbutiksterrrxinal kan korttransaktionerna handläggas heltdatanätsanslutenen

ochelektronisk Electronic Funds Transfer Point of Sale-systems.k.väg at
informationen viaunderskrift utgå. Auriga hämtar i dessa fallköpnotor for kan

vidarebefordras.telenätet, varefter den bearbetas och

Cekab

affársbankernaElektroniska Korttransalctioner CEK ABCentralen for ägs av
1989 och skallFöreningsbanken. Cekab etableradesutom S-E-Banken och

vidareutvecklingdrift förför sina räkning för ochägares systernavansvara
Detelektroniska korttransaktioner. Cekab hanterar tvâhantering system.av

1994 fanns 775Bankomat. Vid utgångenär auto-uttagsautomaterna avena
miljoner105,3Cekab-bankerna och totalt bearbetadesanslutna frånmater

insamling auktorisationBankomattransalctioner. andra ochDet ärsystemet av
POS-systemet.transaktioner kontokort i handeln, det s.k.utförda med

Internationella kortsystem och varumärken

Visa,finns i Sverigeinternationellaviktigaste kortsystemen ärDe som
Även japanskaDiners Club. detAmerican Express ochMasterCard,

JCB förekommer.kontokortet

3 Pointof Sale.POS förkortningär en av
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avtalmultilateralavia regelverk, slagsMasterCard hållsVisa och ettsamman
olikavärlden. De avtalhelakortutgivande och inlösande bankermellan över

säljföretag baserasochinlösare sluter med kortinnehavarekortutgivare och

varumärkesorganisationer förVisa MasterCardregelverk. ochdessa är sam-
endast vissavilka medkortutgivare kortinlösare,olika ochverkan mellan

kortutgivare inomOm bankbankägda företag. ärbanker ellerundantag är en
inlösare i dettaockså uppträdakan bankennågot system.systemen somav

gjortsbutik in kortköplöserefter avtal medinnebär bankenDetta att somen
sig tillansluterkortfamiljen. En bankinom den aktuellaalla kortmed som

föruppställdafinnsfölja de reglerMasterCard åtar sigVisa eller att som
avseenden.skiljer sig åt i flerainternationella företagenDesystemet.

Visa

banknärstående tillföretagbanker ochförening i vilkenVisa ideellär enen
Enligtmedlemmar.20 000 sådanaFöreningen harbli medlemmar. överkan

miljoneromkring 3901994vid utgångenuppgifter fanns detVisas avegna
i 205miljoner säljföretag anslutna10ochanvändningVisa-kort i änmer
Asiaregioner:iuppdeladVisas verksamhetvärlden ärländer över. sex

EFTA,EU,Afrika, EUochMellanösternCentraleuropa,Pacific, CEMEA
HuvudkontoretLatinamerika.Canada ochUSA,Cypern,Turkiet ochIsrael,

bestårKalifornien. Verksamhetenii San MateofinnsVisa Internationalför
datanätdrivaregelverkunderhållaochi gemensamtsamt att ettatt utge -

utväxlingeninternationellasköts dennätverkdettaVisaNet. Genom av
inklusiveköptransaktionerutbytetochauktorisationsförfrâgningar reg-av

bankerna.samverkandedefordringar skulder mellanleringen ochav

före-Sweden. Ivarurnärkesföreningen VisaVisaSverigeI representeras av
bankernasamarbetarföreningenIbankerna medlemmar.ningen de svenskaär

Den viktigasteregelverket.svenskadetdet internationella ochi huvudsak om
regelverken.förvaltavarumärket ochföreningen övervakauppgiften for är att

säkerhetsfrágor.inbegriper ocksåDetta

asIerCardM

förföreningideellvärldsomspännandeMasterCardmed Visal likhet är en
Ikontokort.internationellakreditmarknadsbolagochbanker utsom ger
iSverigeInternational. IMasterCard EuropayEuropa gerrepresenteras av
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samtliga banker kort med varumärken inom MasterCardEuropay,stort sett ut
EDCdvs. MasterCard, Eurocard, Maestro, Cirnis, och Eurocheque. Genom

sina internbanker några amerikanska företag MasterCard kort såsomutger
AT T ett telefonbolag, General Motors och General Electric.

Verksamheten inom MasterCardEuropay omfattar i dag drygt 300 miljoner

utgivna kort 12,5 miljoner säljföretag kan ioch användasaccepterassom av
200 000 hela världen.överuttagsautomater

I Sverige har bankerna föreningenskapat Europay Sweden med därtill hörande

servicebolag. Föreningens uppgifter bl.a. utforma och underhållaär att ett
nationellt för clearing korttransaktioner, utarbeta och underhållasystem attav

svenskt aktivtregelverk, initiera tilloch medverka höjd säkerhet ochett att
reduktion bedrägerier för institutionell marknadsföring.samt attav ansvara

American Express

American Express Company AB American Express helägt dotterbolagär ett
till American Express International INC. i AmericanNew York. Express-

företag finns i 120 länder. l Sverige American intehar Express verksamhet

tillståndfordra enligt kreditmarknadsbolagslagen.ansetts

American Express s.k. betalkortsföretag, vilket innebär kortinneha-är ett att
betalar för gjorda inköp eller tjänster efter fakturering. Be-varna av varor

talkortsverksamheten innebär säljföretagen anslutit sig tillharatt som
kortsystemet kallas medlemsföretag sänder faktura till Americanäven en
Express. American Express sänder i sin till kortinnehavaren.faktura Itur en
praktiken går det till så säljföretagen samlar in de köpnotor manuella elleratt
elektroniska kommit in till Americanunder dag. Dessa skickassom en
Express i sin skickar dem vidare till American i BrightonExpresstursom
varifrån faktureringen sker. Det svenska bolaget till säljföretaget fårattser
betalt dagar efter Kortinnehavarendet köpnotorna skickats i väg.tre att
faktureras varje månad samtligaför inköp företagits månads tid.undersom en
Betalning skall erläggas inom 14 dagar från faktureringen. Detta innebär att
kortinnehavaren kan betalningsanstånd likvid till 45med erläggande av upp
dagar för inköp ide skett början aktuell period. I genomsnitt uppgårsom av

EDC förkortning EuropeanDebit Card.är en av
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dock betalningsanståndet till 30 Kortinnehavaren kan själv välja viddagar.

vilken tidpunkt i månaden avräkning skall ske.som

vissaEndast i fall kan kortet för Utomlandskontantuttag. haranvändas

American Express flertal terminaler l Sverige finnsför kontantuttag.ett egna
i två sådana terminaler, på Nybroplan. I dessadag Arlanda och auto-en en

fritt.används fyrsiffrig kunden får välja Transak-PIN-kodmater en som
tionerna Auriga, Servo, ochsker tillhandahålls Babssystemgenom som av

CCC.Comvik Card Call AB

uppgick tillUnder år 1993 American Express försäljningsvolymhade somen
betalningstransaktioner skedde 602,8 miljarder kronor. Av antalet procent

inom Sverige 40 i utlandet. de transaktioneroch resterande, Avprocent, som
foretogs i Sverige utfördes 25 i pappersbaserat med köpnotaprocent ett system

transaktio-underskrift och behörighetskontroll. Merpartenför manuell av
dubbelkvitto förskedde i elektroniska med s.k.75 systemprocent,nerna,

behörighetskontroll.underskrift ochmanuell

Diners Club

in-International det amerikanska Citicorp. DenDiners Club bolagetägs av
franchising, vilket innebärternationella verksamheten grundas på att man

Diners-kort till i olika Diners finnssäljer bolag länder.rätten utatt ge
Sverige finns representeradeolika länder. I Diners Clubrepresenterade i 175

tidigare SAS,Sweden AB. Bolaget, ägdes köptesDiners Club som avgenom
kreditmarknadsbolag.auktoriseratnyligen S-E-Banken. Bolaget är ettav

representation därmed i förstaDiners-kortet ochför och ärär ämnat resor
NK-kortet.hand företagskort. Diners Club i Sverige utett ger

clearingfunktioner2. .4 Infrastruktur ochl 1

olika led,betalningsflödenI figur visasnedanstående kortmarknadens genom
olikaBeroende påfinansiellafrån butiken och framåt det systemet.genom

blibanktillhörighet kantekniska lösningar, och butikenspå kundens vägen

Auriga utelämnats.Cekab ocholika lång och olika komplicerad. I figuren har

S i Sverige.installeratkorttelefonerCCC bedriver korttelefonioch harbl.a.
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Transaktionsfläde för kortrransaktioner

gâtâåêägitâgSäljställen
Betalnings-
terminaler

AffärsbankSERVO l IrllosareDInsamlareC1 KOWTSIVRTC.Bankgiro- ClearingClKon. -D centralenavdragare BankerDInsamlareD
BankersD Affálfâbank RIXkreditmark- , lnlosareE1nadsbolag

FriståendeE1.3571531170138 kreditmark-
Detaljhandels-Kort- nadsbolagBABSföretagavdragare inlösenegenInsamlareDFäâgåre .Ilffringå Sparbanken

a Sverige
InlösareDé

Säljställen
arbanks-SBetalnings-

c earmgenterminaler

marknadeneffektiva krävsblibetalningar med kontokort skallFör attatt
clearing betalningsan-deinsamling, inlösenför ochbygger system avupp

föregåendeframgåttkorttransaktionerna omfattar. Somvisningar avsom
överlåtafunktioner ellerantingen själv utförakortutgivaren dessaavsnitt kan

förekommandevanligtbanksfáren detandra aktörer. Inomdessa på är att
mellanak-här föraktörer kallasfunktionerna överlåts andra aktörer. Dessa

vanligtdet däremotoch bensinbranschendagligvaruhandelnInom är atttörer.
åskådliggöra hursamtliga funktioner. Förkortutgivarna själva ombesörjer att

standardtransaktionervanligatill följa någrainlösenproceduren går skall
vilken de harbank medefter denButikerna benämnsflödesschemat.genom

inomkorttransaktionersin banktillhörighet. Förefterinlösenavtal, dvs.tecknat

tvâ fleral redovisning ellersammanställningochclearing härMed partersavavses
internationellenligt etableradClearing innefattarbetalningsförpliktelser.ömsesidiga nu-
likvid.överföring Dettaförpliktelsersåledesinte lösandet dessadefinition avgenomav-

avveckling.benämnsmoment
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dagligvaruhandeln får ICA:s transaktioner Följandeexempel. transak-utgöra
tioner skall beskrivas.

Kund med konto i Nordbanken Nordbanksbutik.handlar i

2. Kund med konto i Sparbanken Nordbanksbutik.handlar i

Kund med konto i S-E-Banken i Nordbanksbutik.handlar

4. Kund med ICA-kort eller bensinkort handlar hos ICA-handlare eller på

bensinstation.

Kund med konto i Nordbanken handlar i Nordbanksbutik

elektronisk betalningsterminalDenna transaktion i butik medstartar somen
insamling korttransaktioner. Butiken haransluten till Servos förär system av

inlösenavtal Nordbanken. Detta innebär banken både betalarmed att ut pengar
korttransaktioner från den butiken ochtill butiken för alla insamlade ansvarar

clearingfor transaktionsbokföringen bankens kortkunder och gent-mot egna
Underlaget sammanställs Servo och läm-andra kortutgivare. for dettaemot av

enskildahjälp bokförs devidare till Nordbanken. Med kortnumretavnas
dataclearing.olika kortutgivarna via bankgirotskorttransaktionerna de

butikenganska kort eftersom och kort-Rubricerade transaktion går vägen
intern avvecklingi bank. Därmed skerinnehavaren har konto ensamma

i Nordbanken.mellan tvâ konton

Sparbanken handlar i NordbanksbutikKund med konto i

inlösenavtal Nordbanken.också med medDenna transaktion ettstartar
ikortinnehavarens konto Spar-Skillnaden från föregående exempel är att

transaktion insamlingen,skall debiteras. I likhet föregåendebanken med görs

transaktionen fördockdatafångsten, Servo. bokförsdvs. I detta fall ettav
specifikationslista tillskickarSparbanken kontonummer. Servogemensamt en

konto.dettasparbankstransaktioner bokförsBabs alla gemensammasom
sparbanksclearingen varigenomutnyttjas iDetta underlag därefter den s.k.

därefterenskilda sparbankerna ochkorttransaktioner deenskilda bokförs

sparbankskonton.enskilda kortinnehavarnas olikapå de

Nordbanksbutikmed konto i S-E-Banken handlar iKund

avräkningen skerdärigenomskiljerDetta fall sig från det första endast att
kortinnehavaren harbutiken ocheftersombank,dvs.externt, mot annanen
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olika banktillhörighet. Bokföringen särskilttransaktionen sker mot ettav
kontonummer kortutgivaren till enskilda kort-har ställt förfogande. Densom

kortinnehavarenstransaktionen bokas på via bankgirots dataclearing.konto

påmed ICA-kort och bensinkon handlar hos ICA-handlare ellerKund

bensinstation

för in-elektroniska ICABeträffande korttransaktioner har ett eget system
insam-registrering inlösen kontokortsanvisningar. Vad gällersamling, och av

Auriga i uppdragling korttransaktioner ICApappersbaserade har attgettav
tillVia vidarebefordras transaktionerna ICA:ssamla in dessa. databand cen-

inlösen och därmedICA-Kort AB förtraldator. attgaranteraransvarar
butikerna får betalt.

in-via terminalnät. Dein sina korttransaiçtionerBensinbolagen samlar egna
avräknings-interntkorttransalctionerna avräknas antingenlevererade mot ett

kortutgivares särskilda avräkningskonton.övrigakonto eller mot

Betalning med kontokort1.5l

vanligtvisföregående avsnitt köp med kontokortSom framgått är ettett ettav
säljföretaget.kortinnehavaren, kortutgivaren ochmellanförhållande parter:tre
betalning hoskortinnehavaren sökaanvisas köparenSäljaren butiken attav

betalningsanvis-kontokortsbetalning i formenkortutgivaren. En sker av en
vissabetalningsanvisningen giltig förutsättsskallning. För attatt vara

iakttar de reglerförutsättning säljföretagetuppfylls. Underformella regler att
kortutgivaren betalning tillöverenskommits med kortutgivaren garanterarsom

säljföretaget.kreditrisken frånHärigenom kortutgivarensäljforetaget. övertar

dels kortettill förutsätter godkännandeKundens tillträde systemet somav
användaregiltigt dels kundeninstrument att det äkta, och ospärrat,är somav

utnyttjabehörig kortet.att denne är att

Äikthetskontroll

kontrollera kortetkan ärfundamentala i kortsystemDet är attattettmest man
behörig tillverkare. manuelltfrån I ärdet härröräkta, dvs. systemettatt man

utformningen logotyper,såsomhänvisad till kortets synbara utseende, av
i dag delsanvändskännetecken på kortutstansad Somhologram och text.
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för-hindernågoti sigvanliga varumärken, inte och för utgör stort motsom
tredimensionella bilder.svårkopieradefalskning, dels hologram ärsom mer

kortinnehava-på förkortetsärskild beläggning i plastenanvändsDessutom en
denförsök ändraavslöjanamnteckning. ägnadDenna är att ursprung-attrens

namnteckningen.liga

alltjämt detkännetecknen på kortetelektroniska ärFör de magnetremsan
manipulerasdockinnehåll kani Sverige. Magnetremsansmedietdominerande

har kort-kortexisterandeinformation från spärratkopieringvidoch ettav
ytterligareEnavslöja detta.möjlighetersmåi övrigtochavläsare attsystemet

watermark.s.k.medförse kortetvidtaskansäkerhetsåtgärd är attsom
sifferinformation.särskilt spår medinnebärMetoden extraettatt remsan ges

skydd bådeMetoden utgörblir oläsbar.medföringrepp ettVarje att remsan
kanmetodenGenommycket säker.kopiering ochändring och varamot anses

transaktion harefter detellerkortavläsningenvidomedelbart att enman,
används dennanärvarandeFörharkort använts.företagits, konstatera rättom

dock denfinnskostnadsskälAvbankkort.samtliga svenska typförmetod av
efterhandskon-närvarandeförkontrollen,utföraförkrävsavläsare attsom

itroll, endast uttagsautomater.

Veri-CardCVVinformationen ärsäkrametoder förAndra remsanatt
Verification CodeCardoch CVCVisa,användsValuefication somavsom

kopie-inte någotdockmetoderDessa båda utgörMasterCard.används av
säkerställerMetodernaförfalskningar.skyddendastringsskydd motettutan

metoderkort. Dessaidentiskt med äktaåtminstoneäkta ellerkortet ettärom
kort har använts.utvisai efterhand kunna rättavseddaär att om

Giltighet och spärr

utläsaskanDatumetgiltighetsdatum.åsätts kortetVid utfärdandet senasteett
elektroniskmedellerkortetpräglatsinformationenvisuelltantingen somav

avläsning från kortets magnetremsa.

kommit bort.harkortetanledningenvanligen den attEtt kort spärras av
möjligt anmälaavtalsvillkorenfall enligtskall i sådant snarastKortinnehavaren

ispärrkodinföradå kortetkortutgivaren,till spärrar attdetta engenomsom
kortutgivarenregel över-anmälan skerFöljden ärkortregistret. attatt somav

Sparrskett.anmälantransaktioner från det ettobehörigaförrisken att avtar
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kontokort innebär således försäljning intekortet får ske. Ettatt spärratmot
kort kan åter bli giltigt kortutgivaren häveratt spärren.genom

För spärrkontroll skall kunna ske lokalt i butik krävsatt kortutgivarenatten
meddelar butiken vilka kort har Detta skerspärrats. kortutgiva-som attgenom

spärrlista. I spärrlistan inte anledningen till kortet harutren ger en attanges
För säljföretagetspärrats. gäller först sedan företagetspärr fått delen av

spärranrnälan. Spärrlistan distribueraskan antingen tillhandahållandegenom
papperslista viaeller datamedia diskett, band eller teleförbindelse. Omav en

säljföretag underlåter utföra spärrkontroll återdebiterasett säljföretagetatt
detta köp.

Behörighetskontroll

Kontokortet i sig betrakta behörighetshandling,är legitima-att ettsom en
tionsbevis, utvisar kortinnehavaren har tillgodohavande elleratt ettsom en
kredit kortutgivaren.hos Förutsatt säljföretaget har avtal därom med detatt ett
kontoförande institutet kan den säljer något till kortinnehavaren pâräknasom
betalning från kortutgivaren. Säljföretag enligt avtalet kortutgivarenmedär
skyldig förvissa sig den kortet rättmätigedenatt äratt presenterarom som
innehavaren kontokortet. Tidigare skedde behörighetskontrollen i Sverigeav
oftast på det säljföretaget kontrolleradesättet köparens namnteckning påatt
köpnotan och jämförde den med namnteckningen på kontokortet. Detta
förfaringssätt alltjämt internationell praxis. Sverigeär I gäller sedan år 1985

skriftligt åtagande från branschen detaljhandeln, hotell ochett restauranger
kontokortsföretagen rutiner vid distribution vidkort ochsamt om av

Åtagandettransaktioner med hjälp korten. resultatet överenskom-av var av en
melse Finansdepartementet,mellan dåvarande Bankinspektionen och bransch-

Bakgrunden till åtagandet för ökat antal kontokortsbedrägeri-en. ettvar oron
Enligt ätagandet skall kunden alltid visa godkänd legitimationshand-er. upp

ling. Från denna huvudregel i följandeundantag fall; vid inköp tillgörs upp
200 kronor, köparen väl känd försäljningsstället,pâ PIN-kodärom om
används eller köpet sker i vid taxiresa vid köp bensinautomat, samtom av
och för högst 200 kronor.varor
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Dankortet Därmedkortinnehavaren.påfotografihar försetts medDet danska
Bakgrunden till dettalegitimationshandling. är attfungerar kortet även som

rördeutreda brottinte villehonpolismästare uttaladeKöpenhamns att som
kortinnehavaren. Denfotografiförsågs medinte kortetDankortet ett avom

avseende.i dettaemellertid inte något kravinnehållerkontokortslagendanska

branschátagandeSverige enligtibehörighetskontrollenskallSom nämntsovan
legitimationskontrolllegitimationshandling. Sådansärskildhjälpmedske enav

kansådant skälolika Ettskäl.underlåtas atti dag oftatorde varaav
intedärförochsärskilt förtroendekortinnehavarenvill visasäljföretaget

expeditenskäl kanlegitimationshandlingen. Ettfå attkräver annat varaatt se
svenskadenkontokortenOmtill besvär.kontrollen ävenärattanser
sådanaskullekortinnehavarenfotografimedskulle försesmarknaden av

bli effektivare.skullelegitimationskontrollenochundvikassituationer kunna
säkerheten.ökabidra tillsåledes kunnaskulleDetta att

PIN-kod

ikontokortetbehörigheten användskontrolleraföralternativ metodSom att
förkortningPIN-kod. PINförening med äriutsträckningallt avstörre en

vanligtvisbestårpersonlig ochKodenNumber. ärIdentificationPersonal av
tillsifferantaletutvidgaambitionfinnsbanksfarensiffror. Inom sex.fyra atten

fårfallandrakod. Islumpvis utvaldkortinnehavarentilldelasvissa fallI en
enklast skekanKontrollen kodenkod.sinvälja omsjälvkunden avegen

kontrollensäkerhetsskäl skeri Avlagrad någonstans avfinns systemet.koden
anpassningsvärde skapasin vanligtviskod knappats ettatträttatt genom

PIN-ochkontokortetsinkortterminalen lästelektronisk sedanväg nummer
basispâalgoritmhjälpmedAnpassningsvärdet frarnräknas avkoden. av en
behöverPâ dettanyckeln. sätts.k.PIN-koden och denoch utgörkortnumret
i ställeti ärhemlighållasmåsteDet systemetinte koden lagras. som

Deanpassningsvärde.kortetsochkodensambandet mellandvs.algoritrnen,

detta sätt.PIN-kod fungerarmedkontokortensvenska

PIN-i vilkenterminalenantingenskenyckeln kan attKontrollen genomav
lokaltellernyckeln lagrasdärdatabasencentralain anlitar denkoden knappats

centraldatorterminal ochmellanKommunikationenterminal ii varje systemet.

avsnitti 3.2.1.utförligarebeskrivs7 kontokonslagendanskaochdenDankonet
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för PIN-kodsveriñering skall ske i krypterad form. Följden någonattav
obehörig får tillgång till informationen i terminal med lokal PIN-veriñeringen
blir hela öppnasatt systemet upp.

Som alternativ till PIN-kod har diskuterats olika biometriskaantal metoderett
såsom automatiserad identifiering ögonkaraktärröst, eller fingeravtryck.av
Ingen dessametoder har hittills visat sig förenade tillräckligmed högav vara
säkerhetsnivå. I England pågår försök med kort innehållerett ett som en
osynlig bild innehavaren. När kortet förs kortläsare får butiks-av genom en
personalen bild kortinnehavaren på dataskärm. Därmed kanupp en av en
butiksinnehavaren identifiera kortinnehavaren på effektivt sätt.ett

Auktorisation

En auktorisation godkännande frånär kortutgivaren, ieller aktörett annan
köp med det aktuella kortet får genomföras angivetmedsystemet, attav

belopp. Eller annorlunda uttryckt, auktorisationen innebär säljföretaget äratt
betalning från inlösarenkortutgivaren, under förutsättninggaranterat att man

följt uppställda rutiner i övrigt. En auktorisation således den finansiellaavser
risken. Betalningsmottagaren får dock det kontoförande institutet stågentemot
risken för förfalskning kortet.av

Sedan konstaterat den begär få transaktion utfördatt attman person som en
behörig kortinnehavare, återstårär frågan finnsdet på kontotutrymme attom

genomföra transaktionen nettotillgångar kreditutrymme.och Som bevis på
kortutgivarens bemyndigande erhåller säljföretaget auktorisationsnummerett

unikt för transaktionen. Numretär dels säljföretagets bekräftelse påutgörsom
auktorisationen, dels kortutgivarens möjlighet i efterhand kontrolleraatt om
auktorisation har lämnats. Auktorisation innebär inte det sker debiteringatt en

beloppet kortinnehavarens konto endast preliminär bokningutanav en som
gäller vissunder tid, fem dagar. Om säljföretaget inom denna tid redo-t.ex.
visar transaktionen for inlösarenkortutgivaren kommer säljföretaget erhållaatt
betalningen stadgade kontroller har utförts. Efter utgången denna tidom av
riskerar säljföretaget kortinnehavaren genomfört andra, konkurrerandeatt
transaktioner på håll. Kortinnehavaren har förbrukat tillgångarna ellerannat
kreditutrymmet. I så fall kan kortutgivaren betalning till det förstavägra
såljforetaget. Fordringsrätten kunden kvarstår. Säljföretaget får dock självmot
skaffa sig betalning direkt från kunden.
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Auktorisation sker antingen telefon eller med hjälp dataterrninal.per av en
Telefonauktorisation kan ske med talsvarsdator. Om auktorisation sker per
terminal utförs iregel övriga kontroller spärr, kod,momentsom samma

Detetc.. avgörande för säljföretaget skall begära auktorisation bl.a.ärom
transaktionsbeloppet kontrollgräns, transaktionstypen s.k. cash-back och
postorder vissa specialsituationer t.ex. köpnota skrivits förundersamt om en
hand, avdragare. Den kontrollgräns vilken kortutgivaren fordrarutan över
auktorisationsförfarande för sig kreditrisken kallas med engelskatt ta en

for floor limit. Denna kan olika för olika transaktioner,gräns sättas förterm
olika säljföretag och olika för kortutgivaren och inlösare.eventuellt.o.m. en
Därvid brukar beakta hur angeläget smidigadet med rutiner iärman
säljföretagets verksamhet.

Sá gär betalning tillen

Ett köp med kontokort kan genomföras många olika beroende vilkensätt

utrustning butiken har för kontrollera köpet och skicka in köptransaktionenatt
for betalt. Hur köpet genomförs beroende vilken kortär ävenatt typav av

används och vilken köpesumman Här beskrivsär. normal köptransak-som en
tion hjälpmed kontokort PIN-kod. Kundenkortinnehavaren harutan ettav
sparbankskort vilket han imed betalar butik har konto i Handels-en som
banken. Butiken betalningsterminalhar från Servo. Köptransaktionen gåren
till följandepå sätt.

Kassörskan får kundenkortet och kontrollerar kortet korrektatt utav ser
och namnteckningen baksidan manipulerad.inte äratt

Kassörskan drar kortet betalningsterminalens kortläsare. Kortetsgenom
magnetspår läses i vilket giltighetstidenkortnumret för kortet finns.ochav,

Kassörskan inslår betalningsterminalen.aktuell köpesumma

Betalningsterminalen bygger auktorisationstransaktion, transak-upp en en
tion innehåller kortnumret, giltighetstid, köpesumman,kortets butikenssom
redovisningsnumrner vilket ñnns inlagd minnei terrninalens och terrninalens

i Servos Samtidigt skriver terminalen de första raderna påsystem. utnummer
kontokortsnotan.

5. Terminalen ringer Servos via vanligdator, PC, telefonför-upp en en
bindelse och skickar auktorisationstransaktionen.över
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finnsterminalensterminalen äkta,PC kontrollerarServos är attatt nummer
fram korrekt.transaktionen kommerregister helai Servos och att

medkontaktdataförbindelsevia fastdärefterPC etablerar7. Servos en
finns Spadab.hosdatasystem,Sparbankskorts som

inteutgivet och spärratkontrollerar kortetdatasystem ärSparbankskorts att
saldoharochbankkontot intebakomliggande spärratdet är ett somsamt att

genomförs.köpetmedger att

medordning,i sinskickar, allt ärSparbankskorts datasystem ett9. svarom
butiken.itill terminalenkontrollnummer väg utett samma

bekräftelsekontrollnummerfärdigt medskriverTerminalen10. notan ett som
Sparbankskort.godkäntspå köpetatt av

minne.terminalensköptransaktion iTerminalen lagrarll. en

kort-kontrollerari exemplar,tvåkontokortsnotanriverKassörskan12. av
legitimationsnummerantecknarID-handling ochidentitetinnehavarens mot

godkännerunderskriftenunderskrift. Genomförtill kundenlämnar notansamt
butikens konto.in påochkontofrån hans sättsköpbeloppetkunden uttasatt

medoriginalnotanbehållerkassörskannotakopian medanfårKunden13.
avslutat.Därmed köpetunderskriften. är

ochkontofrån kundensinte skett någotemellertidFormellt har det ännu uttag
kontroll,skettharDet ärsinainte fåttbutiken har enenpengar. som

Trotskonto.på kundenspreliminärbokning attkontokortsauktorisation och en
20mindrenormalfalleti ändetförloppi dettamångadet tarär moment

under dagensketttransaktionerallaBetalningsterminalen lagrarsekunder. som
förServoterminalenringerbutiken attminne. Sedani tenninalens stängt upp

butikenkort hosmeddagens köpköptransalctionema. AllaServo skall emotta
transak-totaladetterminalenslutuppgift fråntill Servo medskickas omen

ServoskaparPåföljandeköptransaktioner.antaletochtionsbeloppet morgon
transaktioner.sinaredovisatsäljföretagtill deutbetalningstransaktioner som .

harköpetefter dettvå dagarsäljföretagetdisponeras attkanPengarna av
butik medisparbankskortmedskedde köpetexempletIgenomförts. ett en
Sparbank-betaltHandelsbanken haDärför skallHandelsbanken.inlösen i av

transaktionHandelsbankenskickartillgång till dessafåFör enatt pengaren.
sin konto-i sindebiterarSparbankenSparbanken.clearing med turvia Servos

klart.hela förloppetDärmedköpets belopp. ärmedhavare
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2.. 1.6l Kontokortsmarknaden 1992-1994

Utredningen har inhämtat information samtliga svenska kontokortsutgivare.av
Uppgifterna inhämtats förhållandena den 31 december 1992,som avser per
1993 och 1994. I materialet belyses bland annat:

olika kontokortssystem slutna, och legokontosystemöppnatyper av-
antal transaktioner-
försäljningsvolym-
antal utelöpande kontokort-
fördelning pâ olika korttyper-
antal aktiva kontokort-
fördelning på nationella kontokort och kort med koppling till internationel--

kortföretag

möjlighet till insättning medel på konto, kontantuttag och kontokredit.av-

Det statistiska materialet redovisas i sin helhet i bilaga l det följande

redovisas nâgra huvuddrag i den bild struktur och strukturförändringav som
itecknas det statistiska materialet. Kortutgivarna i samtliga indeladefall iär

ñnansbolag,banker, bankernas övriga finansbolag, bensinbolag, detaljhan-

delsföretag, postorderföretag och reseföretag. I den sistnämnda ingårgruppen
vissa internationella kortutgivare. Med övriga finansbolagäven avses

finansbolag fristående från bankerna. Postorderföretagen tillhar,ärsom
skillnad från övriga kortutgivare, endast kortlösa system.

1994 ifanns Sverige 87 kontokortssystem, hälften betecknadesknapptvarav
dvs. sådana kontokort generelltöppna för ärsystem, systemsom som

användbara inteoch begränsade användning exempelvis viss butiktill i en
eller butikskedja. Vidare internatio-kan 52 hade s.k.hälftenövernoteras att

koppling,nell i form anknytning till internationella kortföretag Visaav en som
och MasterCard. Framför allt det bankanknutna korten har dessadeär som
kopplingar, vissa reseföretag bensinbolag sådan internatio-och harävenmen

kopplingnell

Med finansbolag i detta avsnitt i dels företag alltjämt driverbilaga 5samtavses som
verksamhetenligtlagen1988:606 fmansbolag, företag driver enligtdels verksamhetom som
lagen1992:1610 kreditmarknadsbolag.övriga betänkandetanvändsi ställetI delarom av
kreditmarknadsbolag beteckningför dessaföretag.somgemensam
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fördeladeårenkontøkørtstransaktioner deDiagram 1 visar antalet senaste tre
19transaktionsvolymen medökadekortutgivare. Totaltolika procentpå sett

1994.1993 ochmellanprocenttal1993, med1992 och ochmellan åren samma
detaljhandelnsoch medbankkortbetalningar medframgårdiagrammetAv att

harmed bankkortBetalningaråren.tvådeökatkort har mest senasteegna
vilket1994,undertransaktionermiljonertill 75miljoner 1992från 51ökat

Kortbetalningar medtransaktionsökning 21årliginnebär procent.caen
transaktio-miljonerkraftigare, från 9har ökatdetaljhandelns kort ännuegna
expansionsnabbaförklaring till dennamiljoner 1994. En361992 lill helaner

harBensinbolagendessa kort.marknadsföringintensivaårensdeär avsenaste
kontokortstransaktionerna.samladedecirka hälftenförsamtliga år svarat av

frontbredförstadenbranschdennatorde förklarasDetta somatt varav
betalningshantering.siniintroducerade korten

Diagram l

994992- lkontokortstransaktioner lAntal
kortutgivarefördelat

OvrioaforohgDetaljhandelBoruinbolnoFmmsbolaqBanbr

årenmed kort debetalatsförsäljningsvolym tre2 visar denDiagram som
118ochtill 82, 96årrespektiveuppgick dennaTotalt1994.1993 och1992,

mellan17omsättningstillväxtårlig procentvilketmiljarder kronor, ger en
jämförelse kan1994. Somoch1993mellan1993 och 23och1992 procent

värdesammanlagttillgirobetalningarförmedlades1994 avettnämnas att
relativttillväxten,det,ordandramed ärkronormiljarder trots en6 200 -
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blygsam del de samlade betalningsflödena i samhället hanteras medav som
hjälp kontokort.av

Störst forsäljningsvolym redovisar bankernas och ñnansbolagens kort med en
1994andel på tillsammans 57 67,1 miljardereller kronor.nära Ben-procent

sinbolagen för den försäljningennäst med kort medstörsta runtsvarar
36 miljarder kronor, motsvarande 39andel den totala för-procenten om av
säljningsvolymen med kort. Samma år betalade detaljhandelns kortkunder med

sina kort försäljning 10 miljarder kronor motsvarande andelen en om
8 procent.

Diagram 2

Försäljningsvolym 1992-1994
fördelatpå kortutgivare,mdr kr

60.. 1992 1993 E1994

ä
ÖvrigaBanker DukaFinansholaqBeminboløgDetaljhandel

I diagram framgår3 hur fördelar sig olikaden totala konzokortsstocken på

kortutgivare. Totalt fanns miljoner kort utelöpande på dendet drygt 12

svenska marknaden 70den sista 1994. Av dessadecember nästanper var
definierade aktiva i meningen de hade minstden använtsprocent attsom en

gång de två åren. Noteras aktiva kort väsentligtkan andelen ärsenaste att
högre för de generella utgivnakort utgivna bankerna för kortär änsom av

detaljhandeln bensinbolag. Vid ochoch 1994 års utgång hade bankernaav
5,8deras finansbolag tillsammans givit miljoner kort och bensinbolagen3,4ut

miljoner kort. detaljhandelsforetagen kortadministration hadeDe medtre egen
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förvid tidpunkt givit 1,8 miljoner företag ocksåkort. Dessadenna ut svarar
ökningen i 1994.delen kontokortsstockenstörre av

Diagram 3

Utelöpande kontokort 1994
procentuellandel

Detaljhandel15V:

Övrigaföretag3Va

12,1 miljonerutelöpandekontokortTotalt antal

betalkort,iolika kortfördelningen påtillSer termertyper avavman
utgjorde1994betalkortenkan konstaterakreditkort, debetkort, attetc., man

andelmotsvarandemiljoner utgivna kort,kategorin med 4,7den största omen
kombinationskorten,utgjorde s.k.kategorin de39 Den näst störstaprocent.

2,8medkreditkort,antingen betalkort ellerkan användasdvs. kort somsom
generellaBankernasandel på 23miljoner motsvarandekort procent. egnaen

motsvarandegivits i miljoner exemplar2bankkorten, harkort, de s.k. ut en
vilket13Kreditkorten har andelandel 16 motsvararprocentprocent. en om

1993 ochmellantredubbladesdebetkortmiljoner kort. Antalet nästan1,7
för delendetaljhandeln kom störresamtidigtinnebar1994. Detta attatt svara

Övriga kontostock-branschers1994.kontokortsstocken undertillskottet tillav
förändringar.1994 ganska småunderuppvisadear

och1993För årenbetalningsterminaler.utplaceradevisar antaletDiagram 4
detaljhandelnsbensinbolagens ochuppgifter angåendefinns1994 egnaäven

mycketbetalningsterminaler expanderatantaletframgår harSomterminaler.
varjedragifördubbladesantalet terminalerår;följdstarkt under grovaaven
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år från mitten 1980-talet till och Däreftermed 1993. tycks utplaning haav en
skett. Bankerna ñnansbolagenoch redovisar nettominskning medt.o.m. en
1180 terminaler. Utplaceringarna betalningstenninaler inom detaljhandelnav
fortsätter däremot i högt Tillsammans med bensinbolagen hadetempo.
detaljhandeln drygt 16 100 terminaler i drift vid utgången 1994. Dessa tvåav
branscher 2 770 terminaler i drift 1994.undersatte

Diagram 4

Antal betahiingsterminaler 1992-1994
Administrerade bankeroch ñnansbolag,deras detaljhandelnochbensinbolagav

2. 11.7 Förbetalda kort

Korttekniken

Med den korttekniken kan vid tillverkningen lägga in integreradnya enman
krets IC, eller mikrochip möjligheter vidi kortet. utform-Detta nyager
ningen kortsystemen. Ett enklare mikrochip kan användas för lagraattav
information. Ett sådant kort i princip helt jämställt med kort medär ett

kapaciteten betydlig för det s.k. IC-kortet.även är störremagnetremsa, om
Kortet kan, förutom information vanligtvis förekommer påden magnet-som
korten, innehålla information värde innehavarenäven t.ex. ett som avom

säljställekortet betalat in förhand. Vid avläsning kortet kanpå ettaven
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beloppet.det inbetaldavärde finns kvarhur mycketdå konstatera avsomman
delfunktion för brännafinnasavläsningsapparaturen kanI att en avaven
värdeti anspråk så mycketsäljstället taPå så kanlagrade värdet.det sätt av
sådantform kanenklarebetalningen för inköpet. I denna ettmotsvararsom

användas gång.endastförbetalt kort en

vilken tillåtermikroprocessor,innehållaIC-kort kanEtt avancerat enmera
förbrukar kallaskortDennaberäkningar med kortet.logiskaenklare typ av

aktiva kort.benämningenIbland förekommercards.eng.kort smartsmarta
direktPIN-kodskontrollför utföraanvändaskan motDessa kort attt.ex. en

kortet.finnas utanförbehöverkodhemlighetendelnågonkortet, utan att av
reglera kortetsför på sättanvändaskan ocksåKortet avanceratatt ett mera

förbruka ochlöpandeDärigenom kanforbetalt värde.information ett manom
påvärdetladda nytt.upp

Korttyper

möjligheterutnyttja deflerasåledes sättkortFörbetalda utgör att somett av
principikanförbetalda kortenför. Deimikrochip kortet utrymmeett ger

demotsvarandePåuppladdningsbara kort. sättengângskort ochin idelas som
ellertill slutetanslutnaförbetalda kortenkan devanliga kontokorten ettvara

öronmärktförbetalda kortetdetde slutna ärI somöppet systemensystem.ett
i allmänhetingåroch busskortTelefonkortbetalningsmedel hos mottagare.en

kontokortochförbetalda kort ärskillnad mellanväsentligEni slutna system.
betalnings-heltpåi allmänhet byggerförbetalda kortende anonymaatt

utvecklatsharkorttypenmedhartransaktioner. Detta göra att somatt
Kostnadenersättning förprincipibetalningar,små mynt.ersättning för som

gåtransaktionerna skullebli betydligt högreskulle atttransaktionvarjeför om
kontointe pådärförförvarasförbetalda värdet etti hand. Detfölja handur

intedetdenna gårIiindivid attvisstillknutet pott.utan gemensamenen
låsersätt änkortinnehavamasolikaskilja de attannat avmanpengar

utestående korten.deoch ettvart av

förkallasgenerellt brukarianvändas det närmastekort kanforbetaltEtt som
olika graderemellertid förekommakanelektroniska börsen. Det avden

ellerochanslutnasäljföretagflerakan haEtt öppet enöppna systemsystem.
för detanvändningsområdetökarkortutgivare. I det öppnaflera systemet

påkravemellertid också högaföljerMed dettaväsentligt.förbetalda kortet
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säkerhet clearingfunktioneroch i Varje säljföretag skall få ersättningsystemet.
från kortutgivare,rätt dvs. den kortutgivare gång tagit beloppetemotsom en
från kortinnehavaren.

Förekomsten förbetalda kort i Sverigeav

I Sverige finns så länge bara förbetaldaännu kort för slutna och medsystem
kort engångstyp. Det hittillshar främst sig kort för kollektivtrafikrörtav om
och telefonautomater. Flera projekt pågår dock syftar till ochatt ettsom

förbetalda kort skall kunna användas inom flera områden,samma som
betalning vid vägtullar, bilparkering, kollektivtrafik, Ett sådant kortm.m.
skulle bli eller mindre generellt gångbart.mer

Förbetalda kort internationellt

Under 1993 tillsatte EU:s centralbanker arbetsgrupp för utvärderaatten
frågan generellt gångbara förbetalda kort. Slutsatsen i Reportom rapporten

the Council the European Monetary Institute Prepaid Cards, 1994to on
endast lqeditinstitut credit institutionsär eng. skall ha tillhandahål-rättatt att

för förbetaldaöppna kort eng. multi-purpose prepaid cards. Isystem
undantagsfall dispensskall dock kunna under förutsättning kortet endastattges
kan betalninganvändas för inom det land där kortet kortut-ut, samt attges
givaren lyder ändamålsenlig regleringunder och står under tillsyn denav
nationella myndighet tillsyn kreditinstitut.utövar över I rapportensom
konstateras utgivning förbetalda inbegriperkort inlåningatt ett momentav av
från allmänheten.

Av från EMI European InstituteMonetary den 11 januari 1995rapporten
framgår det finns iför förbetalda kort följande länder:öppnaatt system
Australien, Italien, Portugal, Storbritannien Mondex, Belgien, Danmark
Danmönt, Frankrike och Finland avant. I Belgien, Danmark och Frankrike

tillhandahålls företag Finland tillhandahållsandra banker. Iänsystemen av
företag Selec centralbanken. I övriga länder till-ägssystemet ettav som av

handahålls banker.systemen av

5 15-0800
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Danmönt

förbetalda kortförförslag tillmedDen första öppet systemettrapporten ett
telefonbolag, HT1989 KTAS Köpenhamnsi publiceradesDanmark av

Beta-Pengeinstitutternesi ochko1lektivtransportföretaget Köpenhamn
År företaget1991 bildadesBGC.PBS; motsvarande svenskalingsSystemer

1992-marsseptemberprovperiod underPBS. EfterKTAS ochDanmönt enav
1995 köpteanvändning. börjanrikstäckande Iför1993 öppnades systemet av

i Danmöntsyste-teknik användsrättigheterna till denInternationalVisa som
kortutgi-avveckling mellanclearing ochansvarigt för bl.a.Danmönt ärmet.

säkerhetsuppbyggnadenansvarigt förvidaresäljföretag. Danmöntoch ärvare
ingår icertifiering de delarföroch står systemet.systemet somavav

ochutformningen kortentekniskaansvarigt för denocksåDanmönt är av
i ställetKortutgivarekortutgivare.emellertid inte ärterminalerna. Danmönt är

säljs antingenförbetalda kortentelefonbolag. Deellervanligtvis bank etten
bensinsta-försäljningsställe, såsomvid någotkortutgivaren ellerdirekt enav

kortutgivarenviagårförbetalda kortenBetalningen för debutik.tion eller en
medlen.innebär DanmöntDetta ärdirekt till Damnönt. mottagareatt av

kanochallmänheteninlåning fråndet DanmöntDärmed är emot somtarsom
kreditinstitut. Förtillsyngäller reglerna överdetintresse när omvara av

avsiktförFramöver harengångskaraktär. attkortennärvarande är manav
medillustreraskanuppladdningsbara kort. Damnönt-systemettillövergå

bild.nedanstående



SOU 1995169 131Betalningsväsendet

Danmönt-systemet

Kortleverantör

Konaktivitetl .

Danmönt
2 Kon

Betalningstransaktion

Pengar 5. Pengar

Säljföretag Kortutgivare
7. Kortvärdetreduceras 3. Kortför-

ningsäl

Koninnehavare
Varor tjänsteroch 4. Pengar

1 Danmönt aktiverar kortet med värdeenheter så kortet kan användasatt som
betalningsmedel. innehållerKorten endast mindre penningbelopp i genomsnitt

100 danska kronor. 2 Kortleverantören levererar tillkorten kortutgivarenca
bank Kortet säljseller telefonbolag. 3 antingen direkt kortutgivaren ellerav

bensinstationnågot försäljningsställe eller butik. 4 Kortinnehavarenav
betalar för Kortutgivaren tillkortet. 5 betalar Danmönt. 6 Kortinnehavaren

köper eller tjänster. 7 Vid köptillfállet reduceras köpkraften i kortet.varor
Detta isker elektronisk terminal. 8 Säljföretaget levererar informationen om

värdeenheter till Danmönt. betalar till säljföretaget9 Danmöntmottagna

motsvarande värdeenheterna.

Danmönt-systemet omfattas den danska kontokortslagen lagen behandlasav
i avsnitt 3.2.1 har undantagits från lagens bestämmelser,flera bl.a.men av
ansvarsreglerna obehöriga härtillAnledningen främst konto-äruttag. attom
kortslagen bygger på individualiserade betalningstransaktioner. De civilrättsli-

bestämmelserna därför inte direkt tillämpbara på Danmönt-systemetsärga
transaktioner. tillsynDanmönt står under Finanstilsynetanonyma av

Danmarks motsvarighet till Finansinspektionen.
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Mondex

l993i decemberNational Westminster BankoffentliggjordeStorbritannienI
förbetaldauppladdningsbaraförutvecklaavsåg öppetatt ett systematt man

betalningar ochsmå ochanvändas för bådeskall kunnakort. Korten stora
hjälp tillsatsmedellerfrån bankautomateruppladdning skall kunna ske av en

kortinnehavarenpersonligainteskallvanlig telefon. Kortentill menvaraen
förhindrai syftesärskild kod,medmöjlighet läsa kortetskall ha attatt en

olika valutortill femmedskall kunna laddasanvändning. Kortetobehörig upp
informationaktuellavläsaskall själv kunnaKortinnehavarensamtidigt.

nyligenharMondex-systemeti fickformat.avläsarehjälpmedkortet enav
Swindon. Systemetengelska stadeni den1995 introduceratsjuliden l

småföretag.och 100000040omfattar personer

Kommentar

så längei Sverigeförbetalda korten ändeförekommertidigareSom sagts
befintligakänttill vadMed hänsyn ärutformning.enklareiendast omsom

betydandeförutsedockinternationellt kanutvecklingenprojekt och enman
regleringinnebära förVad detta kanåren.under deförändring närmaste en

avsnitt 3.5.5.ijag tillbetaltjänstmarknaden återkommerpå

bankingHome2.12

Allmänt2.1.2.1

Denprivatmarknaden.telefonbankservice pålanserades1980-taletmittenI av
talsvarsdator,automatiseradtelefonservice mederbjödstjänstenförsta varsom

kapitalöverföringarmöjligheterbjöd göradatasvar,kallatvanligen attsom
kallasbrukartjänstentillkomNågotkonton.kundsmellan somsenareegnaen
delutföra såskall kunnaintetill kunden storvilken syftar avdirektsvar att

IUnderbankkontor.besökamöjligt behöva ettbanktjänstersina utan attsom
ioch alltmersnabbatakt. Deni snabbutvecklatstjänsterdessatid harsenare

alltmöjliggörmetoderi allt säkrareerbjuder dag attteknikenavancerade som
erbjudsTelefonbanktjänsternaautomatiseras.kantjänsteravanceradefler

privatmarknaden.framgång påharoch störstfrämst
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Även företagsmarknaden telefonbanktjänster.används På företagssidan

dominerar tjänster och förprodukter möjliggör företagen sköta bank-attsom
ärenden betalningstransaktioneroch via dataterminal. Företagens uppkoppling-

brukar oftast kallas foretagsterminaler. bankingBegreppet home användsar
företrädesvis privatmarknaden.på På privatmarknadcn har bankservice via

dataterminaler i hittillshemmen inte någon framgång.nått större

Såväl banktjänster utförs hjälp telefon med dataterntinalmed detnär ärsomav
i princip inte fråga andra betalningar dem kan ske viaäntyperom av som

bankgirot betalningsförmedling. Telefonoch eller bankens och datapost- egen
automatiseratmöjliggör dock dessa betalningsuppdrag utförs på sätt.att ett

kring tjänsterna förutom PIN-koden, införtsFör öka säkerheten har det,att
behörighetskontroll hjälp engângskoder kort vidare imed och sesmartaav

olikaavsnitt följande avsnittet några2.l2.2. l det presenteras typer av
telefonbanktjänster.

Betaltjänster telefon12.2 per

Datasvar

tjänst till sinaerbjuder i dag den här kallas datasvarFlertalet banker som
tjänsten kallarprivatkunder. Vissa benämner dock med andra Såbanker namn.

Östgöta tjänsten för Telebank, Föreningsbanken tjänsten förEnskilda Bank

för Skandia iPostgirot Bank den Girotel, Banken den för Allt Ett-Ringomat,

tjänsten för S-E-Nordbanken NB Datasvarkonto, Likviditetskonto, samt
privatmarknadsüänst. SparbankenBanken tjänsten för Bank på telefon,

benämningen Datasvar.Sverige och Handelsbanken använder

sköta sinamöjliggör för kundenDatasvar form home bankingär atten av som
Kunden använderfrån dygnet.bankärenden hemmet helstnär ensom

kommunicerarochknapptelefon med ringa bankens datortonval för att upp
övrigt.meddelanden isin PIN-kod ochdatorn knappa inmed attgenom

kontoställning eller deDatorn med automatiserad beskedröst senasteger om
erbjuder kundernabankertransaktionerna på efterfrågat konto. Flertalet även

i banken. Endast nâgra bankersinaföra mellan kontonöveratt pengar egna
i banktill kontonerbjuder sina kunder föra över samtatt annanegnapengar

överföringsupp-möjlighet ändravissa fall finnstill andras konton. l även att
Finansinspektionen ställttill harVid överföring medel andras kontondrag. av
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krav betalaren PIN-koden för varje uppdrag skall användautöveratt nytt
sig engångskod. Flera införtbanker har begränsningar såvitt detav en avser
högsta belopp kunden får föra vid respektive tillfälle tidsperiod.elleröversom
Som exempel kan Nordbanken NB Datasvar har 50 000 kronornämnas att

maxbelopp för överföring sjudagarsperiod privatpersoner.under försom en

I de flesta fall ingås avtal datasvarstjänst skriftligen bankens kontor.om
VidIdentitetskontroll sker normalt i samband avtalets tecknande.med an-

vändning datasvarstjänst skall kunden identifiera sig med hjälp av enav
erhåller ingås. I andrapersonlig kod. I de flesta fall kunden koden avtaletnär

fall distribueras i i något fall i rekommenderadkoden brev, sker detta

själv kod.försändelse. Några banker erbjuder kunden möjlighet bytaatt

betydligtdatasvarstjänster begränsat.Pâ företagsmarlmaden utbudetär merav
ochtjänsten FöretagDirekt TelefonbankenNordbanken erbjuder dock företag -

S-E-Banken erbjuder SEBTEL, företagsmarknadsyänst.

Di rektsvar

förekommandeinte lika vanligtTelefonbanktjänsten Direktsvar är som
Sverige Direktsvar,erbjuds SparbankenDatasvarstjänsten. Den dock av

DirektsvarLikvidizetskontø, NordbankenSkandia Banken Allt i Ett-konto,
Telefonbankenoch Direktsvar.Sesam

kundenbehörighetskontrollenvid datasvar skerPå motsvarande sätt avsom
knapptelefonin sinpersonlig kod kunden knappar påmed hjälp somav en

medfår kunden talaautomatiserad röstsvarsdatormed tonval. I stället för en
såledesDirektsvarstjänstenbanktjänsteman får manuell service.och ären

itelefoninget form postorderbank, där uppdragenänannat ges peren av
personligen besöka bankkontor.stället kunden skall behövaför ettatt

Sesamdirektsvarsservice.erbjuds i vidAllt fler banktjärtster dag kunden

banktjänster.olikasina i princip allaTelefonbanken erbjuder kundert.ex.
banktjänstersinaDirektsvarstjänsten erbjuder möjlighet utförakunden att

NordbankenVissa Nordbankenordinarie banktider. banker, såsomutöver
Direkt, runt-service.har dygnett.o.m.

division inomSesam S-E-Banken.Telefonbankenär en
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Smarta kort vid telefonbanktjánsrer

För öka säkerheten kring direktsvarstjänster innebär betalningsför-att som
medling till tredje har vissa banker förutom PIN-kodensagtsperson som ovan
tilldelat sina kunder engångskoder. Telekommunikationen frånsker okrypterat

vanliga telefoner. Från Finansinspektionen ställdes därför krav på säker-att
heten skulle tillgodoses införande engångskoder. Några försökspro-genom av
jekt pågår bl.a. Nordbanken vissahos för företagskunder med ökaäven att
säkerheten användning dvs. inbyggdkort, kort medettsmartagenom av
mikroprocessor. till knapptelefonenEn kortläsare kopplad medär ton-som
valsftuiktion information finns i datachipet. Genomläser den lagrad attav som

informationdatachipet i kortet kan lagra olika kan använd-styraman
vissa innebära behörighetbarhetsgraden kortet. För kan kortet begränsadav

behörighet. kort-lösning erbjuder vidgadeoch för andra utvidgad En smarten
möjligheter utföra telefonbanktjänster säkert Vad kortsätt.att ett ett smart

i avsnittbehandlas utförligare 2. l l .7.är

via dataterminal2. 12.3 Betaltjänster

banking dataterminalEn form home användaär att somannan av en
telefon. På företagssidan vanligthjälpmedel i för det före-stället ären

betalningsuppdragkommande företag utför helt elektroniskt med hjälpatt av
lämplig datakommunikationsförbindelsesärskilt och frånett enprogram

betalningsmetoddataterminal. dennaBland konsumenter är nämntssom ovan
antal gireringsautomaterinte vanlig. finns dock begränsat i särskildaDet ett

lokaler för elektroniska banktjänster.

Gi reringsautomater

gireringsautomat betala både bank- ochFrån kan kontohavare post-en en
bankgirorälmingar, girera bank ellerdvs. tillbelopp konton annansamma

hjälp kontokorteller till postgirokonton. Behörighetskontroll sker med ettav
därtill kod desamma kanoch kopplad hemlig kod. Kort och är somen

terminalskärmen fyller kundenanvändas för kontantuttag från Påbankautomat.

uppgifteri kommergireringsblankett i elektronisk form. På skärmenen
iendast fyllarörande automatiskt. Kontohavaren behöverkontohavaren upp

identifierasuppgifter betalningen. Räkningen kanavseende ochmottagaren av
räkningen.framgårreferensnummermottagaren ett avgenom som
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2.13 UnionWestern

Western Union Financial Services Union amerikansktWestern bolag,är ett
sitt i New Jersey First Financial Managementhar ochsäte ägssom av

Corporation. Union tillhandahåller finansiella och kommunikativaWestern

tjänster in-for enskilda individer och företag i hela världen och såledesär ett
betalningstransaktioner.för förmedlingternationellt nätverk av

Union finns i l40 länder tusentalsWestern representerade änmer
fårServicekontor. Ett 20-tal länder ställer krav endast bankerdrygt att vara

Frankrike,Israel, Norge,Servicekontor. Bland dessa länder kan nämnas
inteKina, Brasilien Vietnam. I Sverige, harRyssland, Peru, och som

Shopping STS ABbankkrav, har Sweden Tax-freemotsvarande agenturen
administrerarUnion. har sitt i Trelleborg ochför Western Företaget säte

bedriver Valutaväx-taxfree-handel turister i Sverige. Företaget även

ii sin 50-tal underagenterlingsverksamhet. STS har ingått avtal med etttur
tobaksaffarerhuvudsakligen reseföretag,Sverige. Underagenterna utgörs av

och turistbyråer.

exempelvis betalning tillGenom Union skickaWestern kan en personman en
sekunder.antingen i Sverige utomlands bara någrabefinner sig ellersom

till uppsöker WesternEn betalningstransalction går så betalaren närmasteatt
avgift. Enligtskickas jämteUnion-agentur och betalar det belopp skallsom en

ochbetalningen erläggas kontantWestern Union och STS skallavtalet mellan
Även ombesörjai Western Union-agent, skallförskott. mottagande som

i första hand kontantut-utbetalningen till betalningsmottagaren, skall göra en
medel påinte möjlighet för kunderna deponerabetalning. Det ñnns någon att

för Westernbokför betalningen fordrankonto hos Agentenagent. som enen
Unions centraldator. Betal-in transaktionen i WesternUnion och knappar

föri får kontrollnummer denne kanfyller blankett och ett uppgesomaren en
därefter hämtatelefon. Betalningsmottagaren kanbetalningsmottagaren utper

erforderligt fåinte förUppgivande kontrollnummer dockär attpengarna. av
legitimera sig. Om dennetillräckligtDet kanärut att mottagarenpengarna.

betalningstransaktionen medfinns möjlighet förseinte legitimera sigkan att
transaktio-bekräftelse påerhåller inte någonsärskilt lösenord. Betalaren attett

kommit till del.har mottagarennen
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I princip finns inte någon begränsning vad gäller transaktionsbeloppets storlek.
Tidigare gällde beloppsbegränsning 00075 kronor. Som exempel påen om
transaktionskostnaden kan det kostar 240nämnas kronor skicka 0004att att
kronor.

2. 14 Utlandsbetalningar

Antalet betalningstransaktioner mellan olika länder ökar i takt ökadmed
internationalisering. Betalningar till utlandet utförs på liknande sätt som
betalningar inom landet. Betalningsuppdragen dock i allmänhet längre tid,tar
och hanteringen försvåras skillnader mellan de nationella valutareglemaav
och andra bestämmelser det gäller rutinerna hos bankernanär i de olikasamt
länderna.

Om inbetalning från eller utbetalning till utlandet överstiger 75 000 kronoren
1994, eller motsvarande belopp i utländsk valuta, mäste betalningsamnälan

till Riksbanken.göras I de normala rutinerna för internationella betalningar
ingår regel betalningsamnälan automatiskt angivande s.k. riks-som genom av
bankskod.

14.1 Internationella bankbetalningar i allmänhet

En internationell betalning kan i princip antingenske överföringsupp-ettsom
drag frän betalarens ibank det landet till bank i det andramottagarensena
landet eller betalaren tillöversänder checkatt mottagarengenom en som
denne kan lösa in i sin bank. För initiera överföringsuppdrag användsatt ett
bankremissan, kan beskrivas anvisning mellan bankernasom attsom en om
utbetalning skall ske. Remissorna förekommer i brevfonn, telegramform eller
i elektronisk form direkt mellan bankerna samarbetet i SWIFT.genom
Numera SWIFT-betalningarnaär helt dominerande, i synnerhet värdemässigt.

Härutöver kan bankerna erbjuda betalningenförena med vissa säker-att
hetsmoment, dokumentinkasso, Härigenom förutseremburs, kan ochetc. man
fördela risker finansiell eller politisk utlandsbetalningar oftat.ex. artav som
kan förenade med. Detta förändrar i princip inte tekniken för själva be-vara
talningen innebär endast den förenas särskilda villkor imed förhållan-utan att
de till exempelvis varuleverans eller inför omräkningen till mottagarensen
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betalningarinternationellaförnämnda formernaVid sidan devaluta. av nu
ochkontokortinternationellt gångbaraanvändningenkan nämnasäven av

vid utlandsresor.resecheckar

SWIFT

Telecommunication, ellerFinancialWorldwide InterbankSociety forThe
överföringbedriver1973. FöretagetbildadesföretagprivatSWIFT, är ett som
godkändaandraoch vissadelägarbankernainformation mellanfinansiellav
Totaltvärlden.hela är2 500 bankerdrygt överFöretagetdeltagare. ägs av

2° inteFör deltagare ärtillanslutnafinansiella företag4 625 systemet. som
och medmedkommunicerafårrestriktioneroftagällerdelägare manom vem
informa-förmedlingendastinkluderarNätverketinformation.vilket slags av

telegramförbindelse.postgång ellerprincip vanligialltsåtion och ersätter
dettaTillsekunder.tillnedbringasöverföringstidenSWIFT kanGenom

bankerna.berördadehoshandläggningen uppdragetförtidenkommer av
avvecklingsfunktion.clearing- ellerinte någonsåledesinnehållerSystemet

sinsemellanordnadärförbankernabetalningen måstedelen genomDenna av
emellertid sådanaTekniskt kan systempåkorrespondentavtal eller sätt.annat

viakommunikationbankensmedihopavveckling kopplasclearing ochför

SWIFT.

i syftestandarderutveckla attdet gälleraktivtocksåSWIFT när attär
BIC-exempel kanSom närrmasområdet.kommunikationenunderlätta

identifieringförstandardvärldsomspännandeblivit avkoderna, ensom
det1991med ärFrån ochtelekommunikation.vidinstitutionerfinansiella

aggregerad formsmåbetalningar imeddelandensändamöjligtockså att om
mellanmeddelandenockså föranvändsSWIFTtillbankfrån annan.enen

land.ideltagare samma

innan beloppet ärtvå dagarSWIFTutlandsbetalning överNormalt tar en
expressbetalning kananlita s.k.Genommottagarbanken.tillgängligt hos att

närinnantid detlång mottagarenHurtill dag.tiden kortas tar pengarnaen

3° 1994.utgångenAvser av
14bankernasvenskadeSWIFT inomviameddelanden3 inhemskautgjordeandelen1992

meddelanden.antalettotaladetprocentav
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själv kan beroende framför vilkaallt avtal och rutiner tillämpasvara av som
bank. Normalt tordemottagarens dock räknaav med 3-6 dagar.man

Lorokonto

Utländska företag och utländska medborgare kan ha konto i svensk valutaett
hos svenska banker. Betalning sker med svenska giroblanketter alltid ioch
svenska kronor. Ett sådant konto kallas lorokonto eller kronkonto ochexternt

likställtär med konto i utlandet. Betalning till kontot betraktasett därför som
utlandsbetahiing och betalningsanmälan skall ske betalningen överstigeren om

75 000 svenska kronor.

14.2 Särskilt resecheckarom

Det förekommer handlingar har något checkens verkan inte ärsom av men
några riktiga checkar. Hit hör resecheckarna, ställs del bankerutsom av en
och andraäven företag, såsom American Express Company AB, Thomas
Cook Travellers Cheques Ltd och Visa. En resecheck utställd förärsom
betalning i utställarens kontor skuldebrev;är resecheckett äregna en som
betalbar i andraäven kontor anvisning.är Att resecheck anvisningären en en
innebär anmaning till betala penningsummaen attav en person en annan en
till tredje. I det fallet uppstår fordringsrättslig triangel påen senare en
motsvarande vid checken. En resechecksätt dock till skillnad frånärsom
checken inte överlåtbar. Den heller aldrigär kopplad till konto. Tillett
skillnad från växlar och checkar finns inte några lagregler för resecheckar.

Det finns 100 företag i världen ställer resecheckar. l Sverigeca utsom
domineras marknaden American Express, Thomas Cook och Visa.av
Utställare resecheckar bolag i det land iär valuta resecheckenett ärav vars
utställd. I Sverige säljs endast resecheckar utställdaär utländskasom av
företag i utländsk valuta. Detta innebär det alltid sker valutaväx-att en
lingstransaloion vid försäljning iresecheckar Sverige.av

Resecheckar säljs i Sverige bl.a. banker, valutaväxlingsföretag Ameri-ochav
Express. Resecheckarna säljs i utställarens Avtalsparter kundenärcan namn.

och utställaren resechecken. Banken eller valutaväxlingsföretaget säljerav
sålunda resecheckama utställaren. Det sålunda utställaren, detär utländska
företaget, betraktaär betaltjänstansvarig.attsom som
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Utställaren,lföljandetillkan sätt.Försäljning resecheckarav
till säljföretag,resecheckari USA, levererarAmerican Expressexempelvis ett

3till kunden.resecheckarsäljerS-E-Banken2exempelvis S-E-Banken.
Kunden löser4American Express.tillförsäljningenredovisarS-E-Banken

förresecheckarföretagellerbankin checken hos accepterarannat somen
utställarenbetalningbegär5 Acceptantenacceptanten.inlösen genomav

American Expresstillvia BGCunderlagresecheckarskicka inlösta somatt
American Express gottgör6redovisar uppdragen.sammanställer ochBGC

därefter acceptanten.

bl.a.innehållerresecheckarutställarenochmellan kundenAvtalsvillkoren av
beloppdetåterbetalningtillkunden har rättbestämmelser somavattom

i deföreliggeråterbetalningtillSådanresechecken. rättförbetalatkunden har
alltidkundenharvid stöld. Därutöverresechecken,förloratfall kunden t.ex.

in-vidareinnehållerAvtalsvillkorenutnyttjad check.ickeåterinlösarätt att en
resecheck,vid förlustiakttaskallkundenformation vad somav enom

checkenspärranmälaskyldighet att m.m.

säljerellerBankländer.i de flestaanvändaskanResecheckar somannan
hotell,viss bank,inlösasde kandock interesecheckar att av engaranterar

giltighetstid.obegränsadResecheckar harvaruhus m.m.

och PostenBankPostgirotbetalningarSärskilt14.32. genomom

exempelhärlämnasutlandsbetalningar hanterasåskådliggöra hurFör somatt
möj-Motsvarandepostgirosystemet.betalningarbeskrivning genomaven

övriga banker.inomfinnerligheter man

fallI dessaposranvisning.utlandsbetalning utrikesärformenDen enklaste av
Reglernasamarbetspartner.land styrsbetalningsmottagarensipostverketär

blirpostanvisning,inrikesPåVärldspostföreningens avtal. sätt somsammaav
förekommande.mindrealltbetalningssättdetta

ländernavästeuropeiskai flestamotsvarighet desinpostgirot harsvenskaDet
ländertill dessaBetalningarTunisien Japan.ochAlgeriet, Marocko,isamt

Även postgirot.betalningsmedel hanterasandragirering.medskebl.a. avkan
tillbetalningarföranvändaskanbetalningsmetoderolikasjufinnsDet som
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girering,utlandet: utbetalningskort, bankcheck, telex, SWIFT, Nordpay och

Eurogiro.

Girering till postgirokonto i mottagarlandet. Normalt kan detta endastgörs ett
i mottagarlandets valuta. För länder knutna till Eurogiro kangöras ärsom

girering iske svenska kronor eller i tredje lands valuta. Utbetalningskortäven

skickas företrädesvis till privatpersoner i nordiska Frankrike,de länderna samt
Nederländerna, Schweiz Utbetalning utbetalningskortoch Tyskland. med sker

alltid i mottagarlandets valuta och beloppsbegränsad uppåt. De högstaär

tillåtna beloppen varierar från tillland land. För valuta mottagarlan-änannan
vid betalningsmedel. Checkdets eller höga belopp används check kansom

betalningsmedel till länder. Utbetalningsuppdragetanvändas allasom expe-
till betalnings-dieras med check i beordrat valutaslag. Checken skickas direkt

inlösen i vid utbetalningar.för bank. Telex används brådskandemottagaren
För sådana betalningar tillämpas endast valutadag dvs. tiden fram till dessen

i två. tillbörjar löpa stället för normalt Postgirot Utland anslutetränta äratt
betalning tillSWIFT därom ovan. Nordpay kan användas vidse närmare

skillnadpostgirokonto i Danmark, Finland Norge. Tillleverantörer med och

insättningbetalningsmetoder tillämpas endast påandra valutadag ochmot en
alltid, vid normalutbetalning, efterpostgirokonto sker dagenävenmottagarens

ingenhar belastats. Betalningsrnottagaren betalardet avsändarkontot mot-att
samarbete mellan postgiron i europeiska länder.tagaravgift. Eurogiro 14är ett

överföringstider tillKonceptet bl.a. på fastlagda från avsändarkontobygger
Överföring ikan ske avsändarlandets, mottagarlandets ellermottagarkonto.

väljaAvsikten kunden möjlighettredje lands valuta. skall haär att att
transaktionstid därefter.och avgiften skall relaterasatt
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3 syftet med regleringBehovet ochav

Svenska förhållanden3.1

l Allmänt

underolika överföring betalningsmedel har utvecklatsDe försätten somav
tilli Förklaringentidens inte behandlats särskilt och sammanhang.lopp har ett
försjälva betalningen regel varit angelägenhetdetta kan att envara som

hyresför-avtalsförhållandet, såsom köp,i det grundläggande ett ettparterna
tillhandahållit grundläggandepenninglån. Staten har dehållande eller ett

tillhandahållitbetalningsmedlen sedlar och Bankerna hari form mynt.av
dagliga hanteringen massbe-överföringstekniken. För denkonton och av

litetrelativt kontakter medtalningar allt sig handfastahar det rört etttrots om
offentligrättsligt reglerad marknad.traditionella påantal aktörer en

möjligheter till snabbare transak-utvecklingen erbjuderDen tekniska numera
ordinärt bankkontor, vid kundterminal ellertioner, initieraskan ett ensom

fått tjänstBetalningen har ökad betydelsetill i hemmiljö.och med en som en
inslaginnebär utvecklingi sig. teknikenDen störreettmot avennya

upphovi siganonymitet vid hantering betalningarna, vilket är ägnat att geav
till risker.sortersnya

iriskertidigare kändatekniken möjligheter bearbetaDen kan skapa attnya
minskad mängd kontantabetalningstrañken. sigDet kan röraLex. om en

butiksterminalerdirektuppkopplingar avlägsnaimedel omlopp eller motav
spärrinformation. Teknikenför behörighet ochdatabaser kontroll saldo, gerav

denrisker. Riskerna medemellertid också anledning uppmärksammaatt nya
i olikaanalyseratsinformationsteknologin särskilt år,har, under senarenya

exempelperspektiv. baraoch olika Här kan nämnassammanhang ettsomur
dataområdetinomsäkerhetinom Samrådsgruppen för samhälletsarbetet

påsamhällets säkerhetADB ochSAMS. Gruppen bl.a.har gett ut rapporten
betalningsväsendet,inompå säkerheten90-talet, Samhällsaspekter
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Ds 1990:44. I bl.a. vikten samordnade,rapporten tog man upp av sam-
hällsövergripande krisövningar och överläggningar hög nivå mellan

näringsliv och förvaltning säkerhetsfrågor. Vidare framfördes ocksåom
önskemålet bättre varudeklaration bankernas tjänster. Kundenom en av
måste få så god information sin riskbedömning,han kan hettegöraatt egen
det. Som ytterligare riskutredningensexempel kan Hot- och be-nämnas

SOU 1995:19-24 1995.tänkanden under våren Där behandlasutsom gavs
olikabl.a. tänkta scenarier för vad skulle kunna hända vid akutt.ex. ensom

brist elektronikkomponenter i i vårpå samhället eller vid omfattande avbrott

strömförsörjning. följderna scenario Bankomat-Som målas däretten av upp
och övrig kontokortshantering totalt sammanbrott.drabbas ettsystemet av

teknisk driftsäkerhet ofta delsI fråga sårbarhet och har betonat kon-om man
transportkanaler förcentrationen information, dels beroendet fungerandeav av

informationsflödet. särskilt möjlighetenFrån brottssynpunkt kan nämnas att
uppstår.brottseffektenutföra brott på plats avlägsen från det ställe därett en

inriktas denVidare behörighetskontrollerna alltmer vadkan nämnas motatt
lösenordsin till kod,agerande har i hand ett kort e.d. eller vad han känner

består såledesmindre den agerande Kontrollernae.d. och är.mot avvem
identitetskontrolllösningar substitut förtekniska änutgör nyasom snarare

former därav.

organisation betalningar uppdrag, betalsystem, kanEn för utföra på ettatt
marknad.fri och konkurrensutsattbetraktas något bör hanterassom som av en

internaidentifierade behovI princip kan betalsystem inrättat för två partersett
därav.tillstånd, behöver påverkasfungera i helt fritt andra aktörerett utan att

obeståndkommer påOm tekniskt fel uppstår eller den parternaett om ena av
sin ianledning blir förhindrad fullgöra deleller systemet,attav annan

intebådakommer något vidare betalningsflöde det mellan deän attparterna
situationen föranledafara. för sig kanför någon omedelbar I ochutsättas

vilka skyldigheterosäkerhet i förhållandet mellanbetydande parterna somom
medförvid situation. Dessa oklarheterkvarstår eller uppkommer sådanen
Om be-för andraemellertid regel inte några konsekvenser än parterna.som

tredje förmedlare,två medtalningen skall utföras mellan partparter somen
särskiltDettadock riskerna koncentreras hos mellanparten.kommer äratt

andra likadanaolyckligt mellanparten också har engagemang.om
då påverkasina förpliktelser kommerMellanpartens oförmåga fullgöra attatt

betalningsuppdrag åtagit sig.samtliga hansom
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Betaltjärtstertta skiljer sig från i verksamhetensmånga andra branscher det att
funktion betydelse branscher. Betalningenfor funktionen inom alla andraär av

ekonomiskdetalj, i princip all slagsbetydelsefull sådan, förär en men en
fullgjord skall den inte baraverksamhet. För betalningen skallatt varaanses

isådant detutförd korrekt utförd sättsätt, även att parternaett utan vara
tid och kraftbakomliggande den så literättsförhållandet har behövt ägna som

möjligt. Samtidigt mått förutsebarhetbör verksamheten ett stort avomges av
standardiseradeförlita sig detoch långsiktighet. Parterna skall kunna att

oväntade och obe-forfarande betalning bygger inte bjuder påsenaresom en
förhagliga Överraskningar. Naturligtvis i de betalsystemengäller detta öppna

emellertid iocksåbetalningar företag och andra. Det gällermellanstörre

inte betalsystemhuvudsakligen för Omavsedda konsumenter. ettsystem upp-
risken sikt uppstår oönskadeovannämnda kraven detfyller de är stor att

bliockså betalsy-riskfördelningar i samhället. Följden kankostnads- och att
följd inomineffektivitet denmisstro medgenerelltstem stor somomges av

för. Enskilda konsu-tänkta användasnäringsverksamhet systemen attvarsom
möjligheterofta inte förväntas hakan göraattmenter genom-samma en

storföretag har. Enerbjudna betaltjänstengripande analys den ettsomav
tid kraftpraktiska möjligheten ochkonsument har inte den ägna attatt

begränsningen finnasolika Oftaskillnaderna mellan tordegranska system.
informationbetalsystem i allmänhetredani kunskap ochfråga omomomom

Även möjlighet till utslags-harenskilda konsumenternadet närsystemet. en
de inte kommaolika kan ändå förväntasgivande jämförelse mellan attsystem

eller rörelsertryck storföretagomedelbarautöva motparten ettsomsamma
inom hel bransch.en

och frittfungerandetillgriper olika upprätthållaSamhället styrmedel för att en
Betaltjänsternatjänster.ochmarknad för omsättningenverkande varorav

inom hela dettransaktionervis förpå och basen genomförandetutgör sätt av
anledningendenövriga ekonomiska samhällslivet. Det redanär av sam-av

små ochhälleligt intresse privatpersonerallmänheten, såväl storaatt som
förtroende förbetaltjänsterna hyserföretag, i egenskap användare attav av

kostnaderrisker ochtjänsterna uppfyller förväntningarna. Detta förutsätter att
för-går värderadraganlita betaltjänst åtminstone imed attatt grovaen

tjänsterfinansiellaandraTill naturligtvis för de flestahand. detta kommer som
påekonomisk påverkanekonomiska systemriskema. Härmedde rent enavses

oförutseddavid vissauppståbetalningsväsendet kanandra aktörer inom som
omfattning,brottslighettekniska sammanbrott, störrehändelser konkurser, av
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etc. och effekter inte går kontrollera regleringoch Allatt styra.vars av
sådana samhälleliga intressen kan gå på i första hand förebyggasägas ut att
och motverka iolyckor och andra hand lösningar förutsebarautgörge som

rimligaoch avvägningar riskhanteringen. Vem i samhället har då förav
närvarande för betalningstrañken fungerar förtroendet förochansvaret att att
betalningsväsendet upprätthålls

3.1.2 Riksbankens ansvar

Enligt 1988:1385lagen Sveriges riksbank åligger Riksbankendet attom
bl.a. främja säkert effektivt ioch betalningsväsende. Riksbanken har olikaett

anledningsammanhang haft konkretisera innehållet i denna delennärmareatt
sitt uppdrag. Detta har skett efter betalnings-analyser det svenskaav av

efter jämförelseväsendet med verksamhet bedrivs inom central-samt en som
banker i andra länder. Sammanfattningsvis torde Riksbankens sittsyn
uppdrag kunna formuleras följandepå Riksbanken skall i första handsätt.

klarlägga, hantera och begränsa systemriskerna. Detta innebär verksam-att
heten skall koncentreras de i huvudsak finansiella betalningarna,stora,

mellan banker och finansiella institut. tillandra Därmed exkluderast.ex. stor
del de s.k. massbetalningarna från riksbankens primära ansvarsområde. Denna

ståndpunkt har sin grund i bedömningen väsentliga systemriskernade äratt
betalningarnaförknippade med de Nämnas kan samtliga central-stora att

banker inom såväl European InstituteMonetary EMI G-10-ländernasom
arbetar från grundläggande utgångspunkt. Inom för detsamma ramen
internationella centralbankssamarbetet inom inom Riksbank-EU och G-lO har

övervakningsansvar för de utländska i svenskaaktörer verkar detetten som
betalningsväsendet. ingårHär bl.a. till hemlandets centralbankatt rap-

eventuella problem.portera

Riksbanken sig visstha för rnassbetalningarna. Dessaettanser ansvar anses
ha betalnings-betydelse främst det gäller allmänhetens förtroende förnärstor

finansiella i sin haväsendet och för det i vilket kansystemet stort, tur
återverkningar systemstabiliteten. området förpå Dessutom aktörerna påär

betalningarna, i flestade dvs. bankerna, också inblandade destora
massbetalningarna.

retailUppdelningen i betalningar massbetalningarlarge-value payments ochstora
ipayments har berörts kapitel 1och2.
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Det för samtliga delar betalmarknaden bedömtsgemensamma som vara avav
intresse för Riksbanken betalningsförmedling.skall Sådanadeär utgöraatt en
betalningar inte innefatta förmedling, främst kontokortssystemensom anses en
inom detaljhandeln bensinbranschen, således egentligt intresse frånoch saknar

riksbankssynpunkt. Detta dock under år ha kom-kanresonemang senare anses
plicerats detaljhandeln har i ökande utsträckningnågot. Kontokort inom

för vilkakommit kärngrupp företagkunna användas utanför den slutnaatt av
Ävenursprungligen utveckling kan fortsätta.kortet Denna väntasavsett.var

bli generella. Därmedde selektiva betalsystemen tenderar således alltmeratt
minskar principiella skillnaden bankernas kontokort och andraden gentemot
kort generell karaktär.av

ibetalningsväsendet delsOperativt manifesteras Riksbankens föransvar
föri tillhandahållandet RIX-systemetutgivningen sedlar och delsmynt, avav

överföringarinterbankbetalningar såväl enskildautförandet stora somav
i avsnitt 2.2.beskrivitsmassbetalningar. RIX-systemet haraggregerade

Finansinspektionens3.1.3 ansvar

tillgodoha-betalningstrañken förutsätter betalaren harStora delar ettattav
betaltjänsten, vilket principiellt innebärtillhandahållerhos denvande settsom

delinlåningssituation. Därmed kommer ocksåföreliggerdet storatt avenen
1987:617 krav påfalla under bankrörelselagensbetaltjänstverksamheten att

inte grund själva betaltjänsten.dock påtillstånd för bankrörelse, av

sigkreditgivning i och förUtgivningen kreditkort innefattar somav en
kreditmark-1992:1610omfattas tillämpningsområdet lagenför omav

vissbefriarvilka bl.a.flertal undantag,nadsbolag. I lagen stadgas dock ett
Ändåtillståndsplikten. regleras härkreditgivning inom detaljhandeln från en

undertillståndsplikt och därmeddel kortmarknaden faller understor av som
Finansinspektionens tillsyn enligt denna lag.

Bankrörelselagen

till-banken skall hainnebärbestämmelserBankrörelselagens 1987:617 att
vidareinnehållerLagenoktroj bedriva sin verksamhet.stånd att

§enligt 2 kap. 3Oktroj skallbedrivas.skallbestämmelser hur rörelsenom
rörelsen kanplaneradebeviljas den1987:618bankaktiebolagslagen antasom
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komma uppfylla kraven på sund bankverksamhet. Banken underkastasatt en
Finansinspektionensockså tillsyn, innefattande vissa befogenheter för

inspektionen informationdet gäller få från banken möjligheternär att samt att
föreskrifterutfärda och allmänna råd.

Rörelsereglerna finns intagna i 2 kap. bankrörelselagen och beskriver i

vilkahuvudsak åtaganden bank får ägarbindningar tillåts,vilkagöra,en som
grunderna för kreditprövningen, innehållerRörelsereglerna ocksåm.m. en
uppräkning olikade verksamheter bank får bedriva 2 kap. §. Däri2av en
ingår bl.a. förmedla betalningar. I övrigt saknas det bestämmelseratt som

direkt bäringhar på betalningsförmedling.

Kapitaltäclcningsreglerna iför bankerna, tidigare fanns intagnasom
bankrörelselagen, för kreditinstitut värdepappersbolaghar ochersatts av

bestämmelser kapitaltäckning i lagen 1994:2004gemensamma om om
kapitaltäckning exponeringar för kreditinstitutoch och värdepappers-stora

Lagen behandlas utförligarebolag. nedan.

Finansinspektionen princip fria informationhar i händer vilkenavgöraatt man
Finansinspektionensvill ha från bankerna. Denna fråga kan regleras genom

föreskrifter. Inspektionen får också utföra undersökning hos bankerna när man
finner nödvändigt. Denna möjlighet i för sig verksamtdet kan och utgöra ett

i Finansinspektionensinstrument kunskapsinsamling, för den delenäven av en
verksamhet består i tillhandahålla betaltjänster. Avsaknadenbanks att avsom

i vilket syfte kunskapen kan utnyttjas innebär dock inget materielltregler om
i tillsynshänseende.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter förvaring och inventeringom av
värdehandlingar brottsförebyggande betalningsför-åtgärder. Församt om

vidkommandemedlingens det föreskrifter brottsförebyggandeär närmast om
För finns föreskrifter BFFSåtgärder har relevans. närvarande bl.a.som

angående rapportering misstänkta1990:25 bankernas konstaterade ellerav
brottsliga kompletterade råd BFFS 1991:5med allmännaangrepp, om

frågor. Vidare finns 1991:16 rekla-allmänna råd BFFS angåendesamma
rnationeri bankautomatverksamhet och föreskrifter FFFS 1994:9 angående

kontrollrutiner till förebyggande penningtvätt. Slutligen finns, antag-m.m. av
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avseende styrning,1994:35FFFS1994, råd24 november allmännadenna
värdepappersinstitut.kredit- ochinominformation och intern kontrollintern

Kreditmarknadsbolagslagen

januari 1994trädde i kraft den lkreditmarknadsbolag1992:1610Lagen om
NU9.199293:89, bet.prop.började gällamed EES-avtaleti samband att

verksamhetkreditinstitutför sådanaenhetliga reglerinnehållerLagen vars
eller lagenkreditaktiebolag1963276i lagentidigare reglerades om

lagenomfattas denföretagñnansbolag. De1988:606 nyaavsomom
fordradeinteFinansieringsverksamhetkreditmarknadsbolag.benämns som

kredit-enligttillståndfordrarfmansbolagslagen,tillstånd enligt men som
övergångs-stödövergångsvis medbedrivasfåttmarknadsbolagslagen, har av

kreditmarknadsbolagslagen.tillbestämmelserna

intagetbankrörelselagen,medfinns, i likhetkreditmarknadsbolagslagenl en
Bland deomfatta.tillståndet kanverksamhetsgrenardekatalog över som

förmedlingåterfinnssig åtfårkreditmarknadsbolag ägnaverksamheter ettsom
betalningar.av

Även Reglernakapitaltäckning.påkravgällerlcreditmarlmadsbolagenför om
intagna idel,för bankernasmotsvarande sattkapitaltäckning finns, som

och värde-kreditinstitutexponeringar förkapitaltäckning ochlagen storaom
möjlighetertillsyn och harFinansinspektionen utövarpappersbolag. samma
kreditmark-vidkommande. Förbankernasförföreskriftermeddela somatt
i företagetsinnehålletfrågaiforeskriftsrättfinns dessutomnadsbolagen omen

i bank-bestämmelserdetaljeradetämligenvilketredovisning, motsvaras av
avseenden saknasi dessalagreglerUttryckligaför bankernas del.rörelselagen

kreditmarknadsbolagslagen.i

tillmöjlighetinformation ochtillFinansinspektionens tillgångReglerna om
bankerna.förgällervadmedundersökning företag överensstämmer somettav
angåendetill vadhänvisasdärföravseenden får sagtsI dessa ovansom

delbankernasförmotsvarandePå sättbestämmelser.bankrörelselagens som
sundtillskallinspektionen attbestämmelsefinns allmän enatt seomen

i likhet medinnehåller lagen,övrigtfrämjas. Iverksamhetenutveckling av
ägarbindningar bl.a.ochkreditgivningreglerbankrörelselagen, omomom

möjlighetocksåInspektionen harlämplighet. attprövning ägaresstörreav
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ingripa beslut fattade företrädare förmot kreditrnarknadsbolagetav om
besluten strider kreditmarknadsbolagslagen eller författning.mot annan

Lagen kapitaltäckning och exponeringar för kreditinstitut ochom stora
värdepappersbolag

Kapitaltäckningskraven för banker och kreditmarknadsbolag har förts in i
lagen 1994:2004 kapitaltäckning och exponeringar för kreditinstitutom stora
och värdepappersbolag. Den lagen träder i kraft i tvâ Reglernaetapper.nya

kapitaltäclcning såvitt kreditrisker iträdde kraft januariden 1 1995.om avser
Vissa bestämmelser i lagen iträder kraft först den januaril 1996 se punkten

il övergångsbestämmelserna. I lagen har införts kapitaltäck-gemensamma
ningskrav för kreditinstitut, dvs. banker, kreditmarknadsbolag och Svenska
skeppshypotekskassan för värdepappersbolag. Genom lagen införlivassamt
med den svenska lagstiftningen bestämmelser i fyra EG-direktiv, direk-bl.a.
tivet kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut 936EEG.om

Kapitalkraven syftar till skapa långsiktig ekonomisk stabilitet i bl.a.att en
bankers och kreditmarknadsbolags verksamhet. Kraven innebär företagensatt

kapital jämte vissa alltid måste minsteget åttamotsvarareserver procentm.m.
företagens utestående placeringar beräknat visstpå Den nödvändigasätt.av

kapitaltäckningen beräknas i bankrörelselagen ioch kreditmarlcnadsbolagsla-
i förhållande till kreditriskerde företagen sitt totala eget ochutsättergen som

främmande kapital för. Genom företagens placeringar viktas i olikaatt
kategorier inväger säkerheterna olikaför placeringar. Somtyperman av en
följd anpassningen till EG-direktivet kapitaltäckningskrav ihar denav om nya
lagen införts bestämmelser kapitaltäclaring för marknadsrisker i kreditin-om
stituts och värdepappersbolags handel med finansiella instrument. Med mark-

nadsrisker bl.a. positionsrisker, valutakursrisker ochavses samt motparts-
avvecldingsrisker. De bestämmelserna kompletterar nuvarande reglernya om
kapitaltäckning innebäroch företagen måste ha kapitalbas täckeratt en som
såväl kreditrisker marknadsrisker. För de kraven på kapital-mötaattsom nya
täckning för marknadsrisker tillåts företagen i kapitalbasen räkna inatt ytter-
ligare dem tidigareutöver godtagits för täckning kreditrisker.poster som av

Varken de nuvarande eller de kapitaltäclmingsreglerna särskilt sikte påtarnya
de risker består i bank kan drabbas skadeståndsskyldighet för sinattsom en av
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kreditmarknadsbolagbank ellerhantering enskilda ärenden. Om ettenav
därför drabbasochbetalningsuppdragantalmisslyckas med avett stort

kapitaltäckningen någotintedärförfrån kunderna,skadeståndskrav utgör
naturligtviskreditmarknadsbolag kanellerändamålsenligt skydd. En bank ett

finnsverksamhet. Detinomskadeståndsskyldighetsigådra även annan
såbank,särskilt hos utgörverksamhetsgrenar,emellertid andra ensomen

ärenden där-Dessa ärbetalningsuppdragen.justmasshanteringutpräglad som
störningar förorsakafelaktigheter stortvid enstaka ettsärskilt ägnadeför att

äterverkningarbetydandefåocksåområde kaninom dettakunder. Ett felantal
anledning övervägafinnasdärförDet kanandra branscher.för rad atten

ochi bankerbestårriskersärskilt debeaktarregler attbehovet somsomav
hanteringvidskadeståndsskyldighetdrabbaskreditmarknadsbolag kan avav

betaltjänstverksamhetförbetalningsberedskapFråganbetalningsuppdrag. om
4.4.1.i avsnittbehandlas

FinansinspektionensSammanfattning ansvarom

inriktadverksamhetfinansiell ärsådanförhuvudlagarnade bådaIngen somav
frågoranpassade för desärskiltreglerinnehåller ärallmänheten sompå som

förinstrumenttillhandahållerbetaltjänstverksamhet. Lagarnaaktualiseras vid
frånprincip bortsettisaknasgranskning. Däremotomfattandetämligenen

verksamhetförregler dennaåtgärder sådanabrottsförebyggande som gerrent
påsynpunkterhamateriellt hänseendeibefogenheterFinansinspektionen att

detUtanförstabilitet.funktionellochsäkerheti frågaskall gällavad omsom
iRedanhållet.ochregler heltsaknas sådanaområdetfinansiellatraditionellt

mindreelleri öppnaområdetutanför det finansiellafinns företagdag mersom
deloväsentligickeutgörbetaltjänster ochtillhandahåller avensomsystem

inkopplad.allmänheten ärbetalningstrafiken därsamladeden

i övrigtStatens3.1.4 ansvar

ochRiksbankenålagtsuttaladedirektmindreellerdetUtöver somansvarmer
sig rollen över-tagit påbetaltjänster harFinansinspektionen för somstaten

Dettabetaltjänsterna.Häri ävenfinansielladetvakare systemet. rymsav
formelltstatsmakternatill uttryckbl.a. genomkommer attgenomansvar -

förtagitresort attlender last ett upp-Riksbankens roll ansvaravsom -
regelsystemet ärgällandeDetfinansiellalikviditeten i deträtthålla systemet.

ifinansiellai detstabiliteten systemet,grundsynenpräglatsåledes attav
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synnerhet i den del betaltjänster,rör så vitaltär samhällsekonomisktettsom
intresse måste långtgående för detta. Ett fallissemangatt staten ta ett ansvar
i bank eller finansiellt institut kan återverkningar för hela detannaten
finansiella Detta har särskilt påtagligt i land där detsystemet. ansetts ett
finansiella så starkt koncentreratär det i Sverige. Statenssystemet ärsom

i detta avseende emellertid främst sikte på själva kontohållningentaransvar
normalt ingår i betaltjänst inteoch på själva transportensom en av peng-

Det finns dock anledning beröra det påtagit sigattarna. statenansvar som
den statliga bankgarantin. finnsDet anledningäven beröragenom att rege-

ringens förslag till lag insättningsgaranti.en om

Den statliga bankstödet

Mot bakgrund för finansielladet stabilitet harstatens systemetsav ansvar
regeringen funnit det nödvändigt ingripa vid flera tillfällen enskildanäratt
banker har hamnat i akut kris. Detta har i vissa fall sketten genom
ingripanden i enskilda fall. Den 18 december 1992 beslutade riksdagen om
åtgärder för finansiellastärka det prop. 1992932135, bet.att systemet
199293:NU16, rskr. 1992932155. Genom lagen 1993:765 statligt stödom
till banker och kreditinstitutandra bemyndigades regeringen göraatt
betydande åtaganden för räkning. Det statliga åtagandet innebärstatens att

banker och vissa andra kreditinstitut fullgöra sinakanstaten garanterar att
förpliktelser i tid. Statens garanti innebär åtagande lämna stöd tillrätt ett att

Åtagandetfortsatt verksamhet i livskraftiga institut. extraordinärär naturav
och skall Det skall avvecklas förhållandenatemporärt. sådananär är attvara
det inte längre föreligger något hot stabiliteten i finansielladetmot systemet
och det kan ske fordrings-ägarnas intressen riskeras.utan att

Insättningsgaranti

Europaparlamentet och EU-rådet har den 30 maj 1994 antagit direktivett om
garantiför insättningar 9419EG. Medlemsländerna in-skall hasystem av

förlivat direktivet för garanti insättningar med sina respektivesystemom av
rättsordningar juliden 1995. direktivet1 l syftet med in-senast attattanges
föra garantisystem skydda insättarnas medel kreditinstitut vidär hosett att ett
finansiella kriser. Utöver primäradet syftet kan garantisystemet haäven sägas

viss stabilitetsbevarande funktion. Garantisystemet skall enligt direktiveten
syfta till konsumentskydd betalningssystemskydd.utgöra änatt ett ettsnarare
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I regeringens lagrådsremiss den juni2l 1995 med förslag till lag in-om
sättningsgaranti föreslås insättningsgarantiför med primäradetett system
syftet stärka konsumentskytldet insättningarför allmänhetens i bank ochatt
komplettera den övriga skyddsreglering bankerna. Förslagetsom omger om-
fattar insättningar på konto i bank till 250 000 kronor, insättare ochupp per
bank. Garantisystemet skall omfatta all insättning på ikonto bank ärsom
nominellt bestämd och likvid. Således skall bl.a. konton harsom upp-
sägningstid ändå omedelbart kan disponeras insättaren, tillänmen som av om

ikostnad fonn uttagsavgifter, omfattas garantin. Medel på inlånings-en av av
inomkonto det individuella pensionssparandet medel på allemansspar-samt

konton skall inte omfattas garantisystemet. Bankerna skall för finan-av svara
sieringen insättningsgarantiför avgifter årligenbetalassystemetav genom som

de banker omfattas garantin. Garantisystemet skall endast få itasav som av
anspråk domstol försatt bank i konkurs eller då behörig utländsknär en en en
myndighet förklarat insättningarna i bank, filial anslutit sig till detatt en vars
svenska garantisystemet, indisponibla. Ersättning tillär skall betalas be-ut
rörda insättare inom månader från dagen för konkursbeslutet ellersenast tre
förklaringen. Bankstödsnämnden skall i uppgift vid sidan sinaattges av nu-
varande uppgifter för det svenska garantiför insättningar.systemetansvara av

den januariDe reglerna föreslås träda i kraft l 1996. finns ingetDetnya
hinder garanti insättningarför för iträder kraft medan detmot systemetatt

statliga kvarstår. Någotåtagandet ersättningsfall enligt lagentemporära om
insättningsgaranti enligt lagrådsremissentorde dock inte aktualiseraskunna så

länge det statliga åtagandet kvarstår.

3.2 Internationella förhållanden

Avsaknaden reglering inom inget unikt för svenskabetalningsväsendet ärav
förhållanden. Situationen nordiskalikartad i andra länder. Bland deär

länderna finns särskilda betalningsförmedlinglagregler och kontokortom
endast i Danmark. Banklagskommis-l Norge arbetar utredning, den s.k.en
sionen, bl.a. frågor betalningsförmedling. USA 1978med rörande har sedan

federal elektroniska i konsumentförhållanden. Gräns-lag betalningaren om
överskridande betalningar tid inom EU.har under längre studeratsen
Studierna har i direktiv gränsöverskridanderesulterat förslag tillett om
betalningar. områdetDet har utfärdats rekommendationer beröräven tre som

Nationernas kommissionelektroniska betalningsöverföringar. FörentaInom
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modellag förinternationell UNCITRAL har utarbetatsför handelsrätt en
International Credit Transfers.internationella betalningar Model Law on

följande beskrivs angiven reglering.i maj 1992. avsnittLagen Iantogs

3.2.1 Norge och USADanmark,

Danmark

kallasbetalingskort lageninfördes 1984 lovenI redanDanmark m.v.om
lagstiftningen bankernasBakgrunden tillfortsättningsvis kontokortslagen. var

det s.k.kontokortssystem,införandet landstäckandepåplaner ettav
Danmarkiskillnad från Sverige har bankernaTillDankortsystemet. ett

ställning dendominerandehar mycketkontokort. Dankortetgemensamt en
bankernaKortutgivare detkontokortsmarknaden.danska är gemensamtav

PBS2.ASBetalingsSystemerPenninginstimtternesföretagetägda

terminologii svensk närmasti den danska lagenOrdet betalkort motsvaras av
Föruttagskort.dvs.i vidare betydelse,kontokort dess även ut-rena
och för-kapitel ansvars-emellertid endast lagensgällertagskorten om

lagen, kanlustbegränsningsbestämmelser. Den danska sägas vara ensom
iförändringarnäringsrätt, genomgåttcivilrätt och harblandning ett parav

tilltillämpningsområdetutsträcktes ävenUnder 1993 annatattetapper. avse
meddels betalsystemtill följd däravkorttransalctioner. omfattarLagenän rena

liknandeellermed kodkortbetalsystemkontokort, dels utan men
banking och homei huvudsak s.k. homelegitimationsmedel. Det senare avser

vidkundinte hörabanking-tjänsternaTillshopping. home att enanses
endasttransaktion,beordrarbanktjänstemanmedtelefonsamtal utanenen

tillämplig påpersonlig kontakt. Lagentransaktioner är somenvarutan
näringsidkaresoch gäller såväl konsumentersbetalsystembedriver som

banking lagenBeträffande home äri betalsystem.användning kontokortav
konsumentförhâllanden.tillämplig idock endast

skallprinciper betalsystemgrundläggandelagen byggerDen danska attom
fri-överskådlighet,tillförsäkrasbetaltjänsterinrättas användarnaså att av

bestämmelserinnehållermissbruk. Lagenskyddvillighet och ommot

konto-såvälbankgiro-3 tillhandahållerSverige.PBSBGC iPBSkan sägas sommotsvara
konsstjänster.
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anmälningsplikt betalsystem tillsyn.regler Dessa bestämmelsersamtav om
behandlas i avsnitten 4.3.1närmare och 4.5.1. Lagen innehåller vidare regler

informationsplikt för den bedriver betalsystem. Informationspliktenom som
bl.a. avtalsvillkor och kostnader. Enligt bestämmelse i lagen be-äravser en

talningsmottagare skyldig kontant betalning under normala tider föratt ta emot
öppethållande. Detta innebär bl.a. det vid obemannade bensinstationer skallatt
finnas möjlighet till kontantbetalning. Av kriminalpolitiska hänsyn, riskent.ex.
for rån, möjligtdetär meddela dispens från denna Enligt lagenregel. detäratt
förbjudet kombinera kontokort med andra förmåner betalningsfunk-att änett
tioner, såsom rabatter, dessa förmåner inte erbjuds kontantkunden.ävenom
Syftet med denna bestämmelse uppfylla kravet frivillighet.är på Konto-att
kortskunden skall intesålunda favoriseras i förhållande till kontantkunden.

Kortutgivarens kostnader för bedriva betalsystem får enligt lagen inteatt ett
betalningsmottagaren. Syftet med bestämmelsen också för-tas ut ärav att

hindra konsumenter inte kortanvändare indirektår med och bidraattsom vara
till kostnaderna for kortsystemet. Någon motsvarande bestämmelse integäller

for betalsystem finnskort. I lagen och förlustbegränsnings-ävenutan ansvars-
vidregler obehöriga Dessa bestämmelser, i avsnittbehandlas 5.3,uttag. som

gäller för såväl betalsystem med kontokort kort.system utansom

Norge

I Norge arbetar Banklagskommissionen frågormed bl.a. betalnings-rörsom
förmedling. Kommissionen har i uppdrag lägga tillfram förslag lagregleratt

betalningsförmedling, särskild viktmed betal- och kreditkort. Upp-om
draget omfattar behovet såväl näringsrättslig civilrättslig reglering. lav som
december 1994 presenterade civilrättsligkommissionen såvittuppdraget avser
reglering i betänkandet Finansavtaler NOU 1994:ñnansoppdrag 19.og
Förslaget remissbehandlats.har Remisstiden löpte den 16 juni 1995. Denut
föreslagna lagen beräknas kunna träda i under våren 1996. Betänkandetkraft
innehåller förslag till finansavtallag och ñnansuppdrag. Tillämp-ett om
ningsomrádet för lagförslaget inte till betaltjänsterfrågorär begränsat utanom

sikte på brett fält finansiella Kommissionenavtal och uppdrag. hartar ett av
uttalat tyngdpunkten har lagts civilrättslig reglering. Avsikten dockpå äratt

dessabestämmelser skall kompletteras näringsrättsliga regler. Arbetetmedatt
avseende näringsrättslig reglering skall kommissionen redovisabetalsystemav
vid årsskiftet 199596.
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finansin-tjänster medfinansiellaavtal och uppdragLagförslaget gäller om
statsbank,Postgiro,institution Postbank,liknande Norgesstitution eller

finansrådgivare,försäkringsmäklarföretag, finansagent,ellerfinansmäklar-
ellerinte avtalpensionsinrättning, däremotsamvirkeforetak eller men

förmåntilltvingandeinstitut. bestämmelserLagens äruppdrag mellan dessa

för konsumenter.

informationsskyldighet bl.a.bestämmelserinnehållerFörslaget av-omom
Vidare ingårbetalningsuppdrag.utförandetider förtalsvillkor och ettav

betalningsuppdraginsättningar ochkontraheringsplikt för samtregler omom
Institutionerinlåningskonto ärbeträffande valrådgivningsskyldighet m.m.av

och be-bl.a.kundenskriftligen upplysa räntesatserskyldigavidare att om
användande kontotförkostnaderavgifter och andraförräkningssätt ränta, av

brukande kontot.olovligaandrasoch förrisker med kontotoch avsamt ansvar
skriftligt.kontoavtal skallEtt vara

skallmedelbokfördainsatta ellervid vilken tidpunktfinnsBestämmelser om
dag ochvilkenockså frånfinnsdisposition. Bestämmelserstå till kundens om

vidochkontovid insättningarskall löpatill vilken dag ränta
gottskrivning ochränteberäkning vidReglernabetalningsuppdrag. om

möjligheterinstitutionernaselimineratillsyftar attbelastning konto attav
avsnitt 4.3.3.ibehandlasRänteberäkningsreglernafloat-intäkter.s.k.erhålla

sändasskallkontoutdraginnebärkontoutdragfinns ocksåRegler attsomom
andraförutgång ochvarje månadseftertransaktionskontotill kunden, för

varje år.efter utgångenkonton av

Reglernaanvändande konto.olovligtvidare reglerinnehållerLagen avom
endastkontoolovliga användandeansvarig förkundeninnebär är avatt annans

varitanvändandetochkontoavtaletenligt förlegitimerat sig reglernadenneom
finns också,Regleroaksamhet.grund kundens mot-möjligt på grovaav

förlustbe-ochkontokortslagen,i danskadensvarande sätt om ansvars-som
Dessakontokort.användningolovligmedgränsningsregler i samband ettav

jämkningsreglervissafinnsavsnitt Vidarei 5.3.behandlasbestämmelser
disponerasinte kandet fall kontotför ettavseende kundens attansvar

rimliga kravinte uppfyllerkontokortssystemetellerbetryggande sätt att
förutsättning denundervarningsrutiner, alltidentifikations, kontroll- och att

brist.sådanmedsambandmissbruket harbelastningen ellerfelaktiga en
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l lagen finns bestämmelser reglerar betalarens möjlighet välja be-attsom
talningssätt, anvisa betalningssätt bestämmelserrättmottagarens att samt som

betalningnär mellan dem skall fullbordad.anger en anses

Enligt reglerna för försenad betalning institutionäransvaretom en en som
mottagit betalningsuppdrag ansvarigt för tillsmedlen dess de står tillett

förfogande. Ersättning för ränteförlust denna institution fåttmottagarens som
kan återkrävas institution förseningen.orsakat Omutge av annan som

institutionen skriftligen sigåtagit betalningsöverföringför skallansvaret att en
iske tid, institutionen strikt för förluster till följd förseningen.rätt svarar av

USA

USA har federal elektroniskalag betalningar i konsumentförhållandenen om
Electronic Funds Transfer Act, eller EFTA. Samtidigt med arbetet med

UNCITRAL:s pågick imodellag USA projekt for fram kapitelett att ta ett nytt
Article till Uniform4 A Commercial Code, avseende reglering överför-av
ingar betalningsmedel. Förslaget 1989 National Conference ofantogsav av
Commissioners Uniform State Law och The American Institute.Law Denon
ovannämnda federala lagen, EFTA, betalning vissareglerar endast ien
avseenden. Om EFTA gäller i något avseende betalning, gäller överav en
huvud inte Article 4 A för den betalningen. När det gäller utformningentaget
finns likheter modellagenmellan och article särskilt i4 A, frågastora om
tillämpningsområde vilka frågor detoch värdefullt reglera.ansetts attsom

3.2.2 Europeiska unionen

De rekommendationerna betalningsöverföringarelektroniska ärtre om
Europeisk uppförandekodex betalning 87598EEG,för elektronisk Betal-

ningssystem, särskilt förhållandet kortutgivaremellan kontohavare och

88590EEG Genornsynligaoch bankvillkor Finansiella transaktionerför över

90109EEG.gränserna

Europeisk uppförandekodex för elektronisk betalning 87598EEG

Rekommendationen elektroniskeuropeisk uppförandekodex förom en
betalning finansinstitut,utfärdades 1987 förhållandet mellanoch avser
näringsidkare serviceföretageller och konsumenter.
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väsentliga rekommendationen,preambeln kan uttydas syften medAv tre
elektroniska betalsystem inom gemenskapen skall kom-nämligen görasatt

strida fria konkur-patibla, i riktning inte skall denframsteg denna motatt
nämnda Rekom-god affärssed skall iakttas mellanatt parter.samtrensen

ekonomiskasig efter riktas till allamendationen dess bestämmelserrättaatt
ligga på mark-i rekommendationen kanintressenter. Tyngdpunkten sägas

påverka mark-Bestämmelserna fårnadsaspekter. sättnärmast attettses som
inslagsyftande till fromma. Dekonsumenternasnadens struktur, än avom

enskilda avtalsförhållandendirekt betydelse förreglering med sommera
särskilt ingripande.förekommer kan knappast sägas vara

betalningstransaktionbetalningelektroniskI kodexen med somenavses
ochmikrokretsinbakat magnetband ellerhjälp kort medgenomförs med ettav

terminaleller videlektronisk betalningsterminal EPTvidanvänds ensom en
ändamålinte kort förPOS. Kodexen omfattar änförsäljningsstället annat

rabattkortintebetalning. Således tordeuppskjutendirekt eller t.ex. rena
bankkorts-betalningar med check medomfattar inte helleromfattas. Kodexen

rutiner, såsommekaniskabetalningar med kortgaranti eller genom
avdragare.framställs med s.k.användning köpnotor somav

avtaletAllmänt om

Avtaletansökan.skriftliga och föregåsskallmellanAvtal parterna enavvara
språkenofficielladet eller deoch avfattat pådetalj villkorenskall i varaange

vidavseendesärskiltingås. fästerdet Kodexenmedlemsstat däri den
Allauppsägning.villkor föravgiftstariffer särskildautformningen samtav

förhandlingsbara.frittvillkor skall vara

konkurrens mellanValfrihet och system

inbördes1992 skulle s.k.till den 31 decemberPå givet datum satt an-
utfärdatkortanvändninginbördesgenomförd. Medvändning att ettavsesvara
i andraanvändaskaningående i visst kortsystemelleri medlemsstat etten

Detta förutsätteringår ii nätverk andraeller attmedlemsstater system.som
ochteknologiskt kompatiblaolikai deoch avläsarna är attkorten systemen

ömsesidiga avtal.är öppnasystemen genom
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En näringsidkare skall ha frihet välja vilken terminal han skall installeraatt
och kunna väljaäven enda terminal för flera kort. Näringsidkaren skallen

frittockså kunna välja hyra eller terminalen. Vidareköpa skall näringsid-att
kare, ekonomisk storlek, medges fri tillgång till det elektroniska betal-oavsett

och får endast tillgång sakligpå grund. Det får intevägras hellersystemet
förekomma någon obefogad skillnad i fråga ersättning för tjänster iom
samband med transaktioner. Avtal mellan kortutgivare och näringsidkare får
inte binda näringsidkaren till endast använda det avtaletatt system avser.
Näringsidkaren skall skyldig väl synligt skylta vilkamed företag hanattvara

ansluten till och företagsär dessa kort.att acceptera

Dataskydd och datasäkerhet

En order utfärdats med hjälp betalkort skall inte kunna återkallasettsom av
eller annulleras. Här tidpunkten då ordern inte denochsynes man avse ges
tidpunkt då den verkställs. Information överförs till näringsidkarens banksom
och vidare till kortutgivaren skall begränsad och får inte kränkavara
privatlivets helgd. Informationen skall också till sitt innehåll.begränsadvara

förhållandetBetalningssystem, särskilt mellan kontohavare och kortut-

givare 88590EEG

Bakgrunden till rekommendationen behovet skydd för konsumenten. lär av
bestämmelserna används begreppen Kontohavaren respektive contractingsv.

delsholder Bestämmelserna omfattar hur ingåseng. avtalet skall och hur

villkor kan ändras, dels krav tydlig information inför och underpå avtalet,

dels för olovligt användande betalningsinstrumentsamt parternas ansvar av
och för felaktigt bokförda registrerade transaktioner.eller

Rekommendationen riktas till betalningsinstrument ochutgivare av
tillhandahållare bestämmelserna tillsig efterrättasystem att samtav
medlemsstaterna tillse möjligainformation kontohavare, lägstaatt att om
nivå, kan vidarebefordras information i förtroende.och sådan behandlasatt

Omfattning

Rekommendationen omfattar följande transaktioner:

Elektronisk betalning med kort.-
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transaktionerliknandedeponering checkar ochSedeluttag, sedlar ochav
elektroniskavid apparater.

betalning check medinte medIcke-elektronisk betalning med kort, dock

kortgaranti.

kort.betalning privatperson användandeElektronisk utan avav

utformningtillkomst ochEtt avtals

med vadavtaletbestämmelsernade allmännaI överensstämmersett omstort
avtaletrekommendation Sålundase ovan.framgår 1987 års attangessom av

beräkningsgrundendet skallskriftligt fullständigtochskall samt att angevara
skallVidare stadgas detför kontohavaren.och andra kostnaderför avgifter att

sådantsådanaförvanligen användsspråkeller deavfattat det somvara
ocksåanvänds Det stadgasavtalsvillkoreni de regioner där attändamål

inte dennetill privatpersonsändasbetalningsinstrument skallinget omen
ansöker därom.särskilt

mottagitharsökandenträffat först sedanavtaletHärutöver att ansesanges
godkäntsökandenvillkorkopia debetalningsinstrumentet jämte somaven

Omöverenskommelse mellanvillkoren inte får ändras parterna.utanattsamt
överenskommelsesådanemellertidändring skallföreslagitkortutgivaren enen

haefteranvända kortetkontohavaren fortsätterträffats, attha attomanses
mottagit förslaget.

avtalsvillkorvissaNärmare om

transaktionTidsâtgång för en

transaktionenkrediteringdebitering ellerframgåavtalet skallAv avom
inominte fallet,såögonblick utförs eller, ärdenikommer skeatt omsamma

vilkeninomocksåskallAvtalettidsperiod kommer ske.vilken detta att ange
betalasskalltransaktionerske förfakturering kommertidsperiod avatt som

transak-för försenadkortutgivarensNågotkontohavaren. närmare ansvarom
inte.tion föreskrivs dock
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Obehöriga transaktioner

betalningsinstrumentskyldig med rimliga åtgärder förvaraKontohavaren är att
inte sinliknande får heller antecknakod eller betryggande Hanoch sätt.

påsitt identitetsnummer betalningsinstrumentet ellerkod eller annat som
vidare skyldigvanligtvis förvaras tillsammans med detta. Kontohavaren är att
uppmärksammatoskäligt dröjsmål kortutgivaren så hanunderrätta snartutan

uppgiftereller bestulits på betalningsinstrumentet ochhan förlorat göratt som
kopierats.materialdet möjligt använda detta, eller dettaatt att

sina kunderskyldig möjliggöra förKortutgivaren, å sin sida, är attatt
företagsspeciñka kortsåvittenligt föregående stycke,underrätta honom avser

för andra kort dygnetkortutgivarens öppethållandetider ochunder runt.
inte lämna kod ellerförbinda sig i avtaletKortutgivaren skall också utatt

kontohavaren.tillmotsvarande änannan

förkontohavarenkortutgivaren underrättatstillFram dess att svarar
närvarandemotsvarande 150 förintill beloppförlustuppkommen ett caecu

svikligthandlat vårdslöst ellerOm kontohavaren380 svenska kronor.1 grovt
belopp.han föräven störresvarar

inte förkontohavaren längrekortutgivaren underrättatsEfter att svarar
Ävensvikligt.då han handlat vårdslöst eller näri andra fallförluster, än grovt

användningvidarekortutgivaren för åtgärder förså falletär att stoppasvarar
kortet.av

Felaktiga och icke utförda transaktioner

kortutgivaren såskyldig dröjsmål underrättaoskäligtKontohavaren är att utan
transaktion eller något fel elleruppmärksammat obehörighan annansnart en

kortutgivarens bokföring.brist i

transaktionfelaktigt utfördansvarig icke utförd ellerKortutgivaren för samtär
Kortutgivarenkortinnehavaren.transaktion inte godkäntsfor ansvararavsom

följdenuttryckligavilket har denfunktion,inför förkontohavaren systemets
vid elektro-transaktionen företogsgällerkormtgivarens även enatt omansvar

enligtAnsvaretdirekt kontrollerar.ellerutrustning han intenisk ensamsom

l5O8OO6



162 Behovet syjietoch med reglering SOU 1995:69av

avtalet begränsat till det belopp transaktionenär avsåg. Beträffandesom
för andra förluster gäller vad följer nationell lag.ansvaret som av

Utredning m.m.

Kortutgivaren skyldig föra eller låta föra internt register, såär att ett att
transaktioner kan spåras och fel till. tillKontohavaren harrättas rätt
transaktionsbesked omedelbart eller efter transaktion. Vid betalningkort påen
försäljningsställe kassakvitto med hänvisning till betalningsinstrumentetär

tillräckligt.

Bevisbördan ligger på kortutgivaren i varje tvist detmed kontohavare, om
ickeelektroniskgäller transaktion betalning med kort se underänannan ovan

Omfattning
.

Genomsynliga bankvillkor för finansiella transaktioner över gränserna

90109EEG

Bakgrunden till rekommendationen enligt preambeln finansiella transak-är att
tioner nationsgränserna sin komplexitet personal medgrund kräveröver av

överföringar.inhemskabättre kompetens och omfattande kontroll änen mer
till tidsåtgången förDetta bidrar, enligt preambeln, öka kostnaderna ochatt

internationella i tydlig informa-överföringar. Kunderna bör därför förväg få

till instituttion i dessa Uppföranderegler detta bör syftaavseenden. attom
transaktionerutför över gränserna noggrantuppmuntras att mera upp-som

rationalisera detskatta kostnaderna och sina överföringsmetoder så långt är

möjligt.

elektronisktMed överföringsorder här skriftligt, muntligt ellerettavses
penningsummatill institut kreditera hållauppdrag konto eller attett att ett en

w tillgänglig utförsfor viss eller ombesörja ordern ett annatatt atten person, av--
z institut. denBetalaren benämns den överförande parten och mottagaren
.

mottagande parten.

Rekommendationen principer, innehålluppbygd på närmareär sex vars
respektive princip. vissa förklaringen formenpreciseras under I fall har getts

principensuppfyllarekommendation hur företaget kan förgöra attav en om
innehåll.

2
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första principenDen innehåller tillhandahållerkrav institutet kundernaatt
lättfattlig tillgängligoch väl information ochmed avseende kostnader

tidsåtgång för genomföra internationell transaktion. Principen såledesatt taren
sikte information inför olika alternativ föruppdrag. Det anvisas attett tre

princip,uppfylla denna med olika precisering informationen.grader av av

Den andra principen innehåller information i avräkningsnotor medkrav på

avseende provisioner tillämpats.och avgifter den valutakurssamt som
Principen sidasåledesmöjlighet till uppföljning och kontroll från kundensger

efteröverförande eller krav på informationmottagande part genom
uppdraget.

Den tredje principen möjligheten för den överförande bedömarör parten att
fördelaöverförande respektive mottagande institut kan kommahur attpartens

därvidprovisioner och avgifter mellan Den överförande börparterna. parten
överförandemöjlighet välja fördelning kostnaderna. Omatt annan avges en

i ombesörjasärskilt institutet uppdrag mottagande partgett att attpart
institutet dels sådana rutinerkrediteras exakt belopp, bör användaett som

institutionen åtar sig upplysa denmöjliggör detta, dels innan uppdraget

tilläggsbelopp uppskattningsvissammanlagda hanöverförande detparten om
slutliga kostnaderna blidebiteras. Om de sedan skulle högrekommer änatt
mellanskillnadenbör endast debiteras dendärvid kunnavad angetts,som

överförande parten.

fast tidsramstipulerar varje institutfjärde principen förDen utgören som
överförandemellanled i transaktionskedjan. institutMed sådant änannatavses

mellanled sålunda verk-mottagande institut. Varje haroch attpartens partens
mottagitsöverföringsorder från det medlenställa inom två arbetsdagar atten

föregående institut ochfrån föregående led. Om inte skalldetta kan ske

institut utföra ordernöverförande antingenunderrättas vägran attpartens om
principenförseningar från gällereller de kan Undantagförutses. omom som

vid forceavtalats och majeure.annat

institutfemte principen för den mottagandeDen tidsramen attpartensanger
första arbetsdagenfullgöra sina skyldigheter. Detta skall kunna ske senast

möjligt överförandemottagit inte skallefter medlen. Om det är partensatt man
institut underrättas.
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sjätte principen till och mottagande skallDen syftar överförande partatt
inte till åtgärdfå klagomål behandlade snabbt. Om klagomålet lederkunna

sigi stället vändainte erhållits inom månader, får klagandeneller treom svar
reklamationer. Sådanttill inom handhardet medlemsstaterna organsomorgan

instituten. Somtillhandahållassärskild lista, börskall förtecknas avsomen
kommittébl.a. regeringsanknutetpå sådantexempel nämns organ, enorgan

särskild ombudsman.tillsatt företrädare för banker och kunder samtav

betalningargränsöverskridandetill direktivFörslag om

rörande be-Konsumentfrågorsig speciellt iKommissionen har engagerat
studier19941993 ochgenomförde under årentalningsförmedling och om

medlems-betaltjänster blandprissättninginformation ocheffektivitet, av
lång tid,oftabetalningar ärutvisadeStudierna över gränserna tarattstaterna.

information betaltjänsterna.bristfälligfårbetalarenkostsamma och att om
förmedlarinstitutoch andraförsökt få bankerKommissionen har att som

reglering. Dettaunder hotsjälvreglerande åtgärderbetalningar vidtaatt om
haranledning däravMedtillfredsställande åtgärder.emellertid inte tillletthar

betalningar.gränsöverskridandedirektivföreslagitkommissionen ett om
i med-implementeradedirektivetibestämmelsernaförslaget skallEnligt vara

den 311996. Senastdecemberden 31rättsordningarlemsstaternas senast
Rådettill Parlamentet ochkommissionen1999 skalldecember rapportera om

för detförändringarförslag tillmedkommatillämpningen reglerna samtav
nödvändiga.fall sådana anses

marknadinrefungerandeförbetydelsekommissionen detEnligt är stor enav
säkertså fort,betalningarkan gränsernaoch företag överindivider göraatt

tillkommadirektivet rättamöjligt. Syftet med ärkostnadseffektivtoch attsom
Däri-undersökningar.1994 årsi 1993 ochframkomproblemmed de som

betalningstrafikgränsöverskridandeeffektivareuppnåförväntas enmangenom
högreuppnårsamtidigtinre marknad,fungerande ettväloch mansomen

be-möjligheter bedömakunden skall hainnebärDettakonsurnentskydd. attatt
skallGränsöverskridande betalningaroch kostnader.omfattningtaltjänstemas

inteavgifterVidare skalltidigare gjort.tid de utansâ långinte ta som
betalningsmottagaren.betalaren ochbådefåvetskapbetalarens tas ut av

intebetalningenfallför deregressmöjlighet klargöraskundensskallDärutöver

fram.kommer
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Omfattning

institutionsövrigagälla kreditinstitutFörslaget skall alla samt som
betaltjänster. Förslagetgränsöverskridandeyrkesmässigt erbjuder allmänheten

betalningsöverföringen bestårtransfers vilket innebäromfattar credit att av
tjänst innebärinitierasserie åtgärder betalaren köperatt som enensom aven

debiteringar,innebär s.k. närbetalningsförmedling. Detta ettt.ex.att rena
direktivförslagetsfrånvid checkinlösen, undantagnakonto belastas är

tillämpningsområde.

Informationsskyldigher

innanellerbetalningsförmedling utförsgränsöverskridandeInnan enen
tidlånginformation hurskall kundenbetalning tas emot, om

från vilken dagkostar,hur mycket uppdragetbetalningsuppdraget tar,
tjänstenfinns klagavilka möjligheter detutgåeventuell skallränta attsamt om

korrektinte utförs sätt.ett

betalningsför-gränsöverskridande betalning ställs kravVid avtal attom en
betalningeninformation identifieringenkundenmedlaren skall lämna om av

banken harOm den avsändande rättuppdraget.kostnaden föroch attom
skallbetalningsuppdragetförbeloppet med kostnadenöversändabelasta det

banken.mottagandedetta meddelas den

betalningsuppdragTidsgräns för

utföraskyldighetenbehandlarfinnsförslaget bestämmelse attI en som
tidsgränserdessahänderinombetalningsuppdrag viss tid och vad omsom
någotsålunda endastBestämmelsen dispositiv och gäller annatbryts. är om

allmännahar någrabetalningsförmedlarenkunden ellerinte avtalats med om
Om någotfullgörandeskyldighet.branschavtalbestämmelser t.ex. annatom

bankbetalningsmottagarensbetalningen skallgäller dockinte avtalats att vara
dengodkändesuppdragetfemte arbetsdagen från dettillhanda den att avsenast

betalningsmottagarentillgänglig förskallbanken och denavsändande an vara
tillhanda.mottagande bankenbetalningen denefter detdagen ärattsenast

skalltidsgränsernastipuleradeöverskrider debetalningsuppdragetOm
tiddenförbeloppetmedbetalaren räntabank kompenserabetalarens
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uppdraget forsenats. Ränta skall således utgå från den sjätte tilldagen den dag
Ävendå betalningen mottagits. betalningsmottagaren skall kompenseras med

beloppet för tidränta den den mottagande överskriditbankensom
tidsgränsen.

Förbud dubbla avgiftermot uttag av

Enligt huvudregeln får det översända beloppet belastas med avgifter varken

den avsändande banken, något mellanhandsinstitut eller denav mot-av av
förbudettagande banken double charging. Den mottagande banken harmot

emellertid belasta administrativa avgifterrätt med äratt mottagaren som
hånförliga till hanterandet dennes intekonto. Denna kostnad får dockav
överskrida kostnaden skulle ha tagits vid nationellmotsvarande be-utsom en
talningsöverföring.

Betalarens ansvarigbank betalaren för otillåtna belastningar pågentemot
det översända beloppet, belastningen gjorts mellanhandsin-även ettom av
stitut. institutetDet dock skyldigt betala tillbaka det felaktigtär attsenare
innehållna beloppet till betalarens felaktigtbank. Om bankmottagarens
belastat det överförda beloppet, banken skyldig medär ersätta mottagarenatt
motsvarande belopp.

Återbetalning betalningsuppdragav

En beställare betalningsuppdrag jämtehar återfå beloppet räntarättett attav
och avgifter, betalningsförmedlingen inte har utförts den bank eller detom av
företag åtagit sig återbetalning får dockuppdraget. En sådan begäransom om
inte förmedlings-förrän 20 vardagar dåarbetsdagar efter den daggöras

uppdraget skulle ha Mellanhandsinstitut skyldiga betalaavslutats. är att
tillbaka det överenskomna beloppet till fått uppdragetden bank den av,som

betalningsförmedlingen inte inte i fallutförs. Denna gäller dockregelom av
force majeure. Den kan vidare i beloppetavtalas bort de fall då det översända

överstiger l0 OOOecu.

3.2.3 UNCITRAL

förinom ligga till grundModellagen, arbetats fram UNCITRAL, tordesom
förslaget till direktiv gränsöverskridande betalningar. Tanken är attom
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modellagen skall kunna nationell lag de länder så önskar.antas av somsom
olikaSyftet varit mellan de deltagarnamed lagen har reglera förhållandetatt

vid betalningsmedel internationellt, dvs.genomförandet överföringav en av
olika och överföringenbetalaren och finns i ländernär närmottagaren

varit därigenomförmedlas flera Förhoppningen hareller banker. att manav en
reglertydliga civilrättsliga betalningar och dessaskulle skapa regler för att

tillinternationellt harmoniserade från land land.skulle vara

internationella betalningar ochförmedlingarModellagen gäller endast av
betalningsav-överföringar begärscredit transfers, dvs.endast avsom
kommersiellapåi första hand med tankeLagen har utformatssändaren.

inte frånbetalningstransaktioner uteslutnabetalningar. Konsumenternas är

Be-inte särskilt beaktats.harkonsumentskyddsaspektermodellagen, men
bank,och dennesbetalarendels förhållandet mellanstämmelserna reglerar

måndels i vissdeltagande bankerna ochinbördes mellan deförhållandetdels
särskilt angårdennes bank. Vadbetalningsmottagaren ochmellanförhållandet

avsnitt innehålleri 5.4.2. Lagenförhållandet, ävennärmaredet ensesenare
vilkenmellan betalaren ochförhållandetbestämmelse mottagaren, angerom

fullgjord.betalningsförpliktelsen skall Dennabakomliggandedennär anses
vill Lagenför länder den.tillval dedock avseddbestämmelse är antasom som

skallvid vilken tidpunkt bankfrågori övrigtägnar stort utrymme enom
föri förmedlingskedjan vad krävsdelta ochsigha iklätt ansvaret att somanses
siginteför uppdragbefria sig frånbanken skall ansvaret ett anseratt som man

fullföljakunna sätt.rätt

skyldigbetalorderinkommande ärEn bank och atttar emot accepterar ensom
kedjan.i Om denledtilldag utfärda betalorder nästanästa nyasenast en ny

betalningen vidareförakanled i sinbetalordern utformad såär nästa turatt
principhar i fullgjort sin skyldighet.banken

regleringBehovet3.3 av

införas.betaltjänsterförslag: skallMitt En lag om
betalnings-effektivtstabilt ochinförs i syfteLagen värna ettatt om

konsumentskyddet.stärkaväsende samt att
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internationella lagstiftningsåtgärderRedovisningen förhållanden visar attav
tillbetaltjänstområdet till vissa tjänster ellerpå har begränsats typer av

igränsöverskridande betalningar. Regleringen såväl inom EU andrasom
skyddet förmotiverad huvudsakligen behovet stärkaländer attavsynes vara

konsumentskydd betaltjånstområdetkonsumenterna. Behovet ökatettav
deti direktiven till mitt uppdrag. Där fråganpåtalas ävenäven tas omupp

stabilt effektivt förfinns reglering i syfte ochbehov värnaatt ett systemomav
betaltjänster.

avgränsningen utredningsarbetet,i avsnitt 1.3, behandlarinnehålletAv som av
betalningarinriktats privatpersoners och företagsarbetetframgår samtatt

Utredningen granskar be-betaltjänster.tillhandahåller dessaaktörerna som
med sådanreglering betaltjänster och syfteteventuellhovet reg-enen avav

stabiltutifrån behovetlering utifrån avgränsning. Analysen görs ettavsamma
betaltjänstverk-förvikten allmänhetens förtroendebetalningsväsende, attav

konsumentskydd.upprätthålls behovet stärktsamhet samt ettav

betalningsväsendestabiltBehovet ettav

huvudsakligenbetaltjänster tillhandahållsBetalningsförmedling andraoch av
underlagstiftningen och stården finansiellainstitut omfattas somsom av

huvudsakfinansiella institut iSpeciallagstiftningen rörandeoffentlig tillsyn. är

sintradition bedriverinstitutenkring de olika och hur dessauppbyggd av
intressen.grundläggandelagstiftningen motiverad antalverksamhet. är ettav

finansiellatill stärka detSkyddsintressena syftar bevara och systemetsatt
för konsumenterna.till stärka skyddetstabilitet och effektivitet samt att

nödvändighetenskyddsintressen utgår eller mindre frånSamtliga ettavmer
finan-motiven för denhareffektivt betalningsväsende. Trots dettastabilt och

hela dendirekt knutits till vad centralt förlagstiftningen intesiella ärsom
finansiellabetalningsförmedling. Genom dennämligenfinansiella marknaden,

instituttillsynvilken innehåller bestämmelser bl.a.lagstiftningen, överom
tillhandahåller betaltjänster, hari övrigtbetalningsformedlare ochär somsom

insyni Frågan dennaindirekt insyn denna verksamhet.dock samhället år om
tillräcklig.kan anses

tillhandahålls företagbetaltjänster, kontokortstjänster,främstAllt fler somav
väsentligtisaknar alltfinansiella lagstiftningen. Samhälletinte omfattas denav

Debetaltjänstverksamhet.insyn i sådantill kontroll ellermöjligheter av
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skyddsintressen förekommer i denna verksamhet kan inte till-som anses vara
räckligt tillgodosedda. Det torde ñnnasdärför behov reglering denna delav av

marknaden.av

Allmänhetens förtroende för betaltjänster

Som framhållits i inledningen till detta kapitel förmedlingen be-utgör av
talningar på och vis basen försätt genomförandet transaktioner inom helaav
det övriga samhällslivet. Redan den anledningen ligger idet samhälletsav
intresse allmänheten hyser förtroende för tjänsterna utförs på riktigtatt att ett

Från samhällsekonomisksätt. synpunkt det angeläget betaltjänsterär att som
Ävenetableras marknaden stabila och effektiva. från konsumentskydds-är

synpunkt det angeläget riskerna i minimerasär och därmed felatt systemen att
i hanteringen förhindras. Frågan det motiverat införaär regleringär attom en
i syfte upprätthålla allmänhetens förtroende för betalningsväsendet.att

Av diskussionervad framkommit vid med bl.a. Bankernas säkerhetskom-som
mitté BSK, detaljhandeln bensinbranschenoch i Sverige med bl.a.samt
Pengeinstitutternes BetalingsSystemer AS PBS i Danmark, kan slutaman
sig till säkerhetsnivån olika i olikahögär betalsystem. Detta förefalleratt

naturligt, säkerhetsnivån iockså helt eftersom princip bestäms varje företagav
enskilt. Olika och utgångspunkteröverväganden leder naturligen tilldå olika

val i fråga säkerhetsarrangemang. Det finns samhälleligt intresseett attom av
säkerhetsnivån i de betalsystemhög etableras på iär marknaden, fallvartsom

betalsystemide ellerkan kallas generellaöppna Det finns ävensystem som
betalsystemstarkt konsumentskyddsintresse säkerhetsnivân i hög.ärett attav

Genom högre säkerhetsnivå flertalet riskerkan reducera och underlättaen man
utredningen olika systemfel Därmed kan tillkan uppstå. ocksåav som man se

förtroendet för betalsystemen upprätthålls.att

Behovet stärkt konsumentskyddettav

Även lagstifmjngsåtgärder offentlig tillsyn företagoch överom man genom en
tillhandahåller betaltjänster kan uppnå tillfredsställande säkerhetsnivåsom en

i de betalsystem etableras så finns inga garantiermarknaden, det försom

3Uppdelningeni och slutna behandlas i avsnitt4.5.2.öppna närmaresystem
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användbarhetenförtroende för ochuppstå ändå. Kundernasinte fel kanatt av
vid felansvarsfördelningfrågorbetaltjänster påverkas därför rörav om som

finansiella institutentillämparI dag detillfredsställandelösas på sätt.kan ett
ofta före-stipuleras i avtalsvillkorenVidaremajeure-klausuler.ofta force att

aktsamt. Kon-normaltföretaget handlatför skadorinte närtaget ansvarar
i §34kontokortstransaktioner reglerasobehörigaförsumentens ansvar

i lag.ansvarsbestämmelserövrigt1992:830. l saknaskonsumentkreditlagen

för konsumenternaskapar osäkerhetansvarsbestämmelserAvsaknaden enav
följd be-tillinträder exempelvisrättsverkningarvilka attavsomom

försåledesskäl talarfram i tid. Starkaintetalningstransaktioner kommer att
reglering bör skeHuruvida dennai lag.ansvarsfördelningen skall regleras

frågasärskildavtalspraxis därvidgällandekodiñering är att taenavsom en
till.ställning

tekniskttjänsterMångamarknaden. ärerbjudsbetaltjänsterflerAllt
användnings-innehåll ochinformation tjänsternasUtbudetavancerade. omav

fullständiginformationenemellertid viktigt ärDetmöjligheter ärär attstort.
användningsmöjlig-ansvarsförhâllanden,exempelvisgällervadoch korrekt

fullständig ochGenomtjänsten.utnyttjandekostnader förochheter enav
otydligavilseleddablifrånanvändarnainformation skyddaskorrekt att av

börskyddEtt sådantförutsättningar.oklara garanterasavtalsvillkor och
lämnabetaltjänsttillhandahållerdenålägger attregler ensomsomgenom

avseenden.information i dessatydlig

betaltjänsterlagEn om

kanFrågornaolikatillgodoses på sätt.information kantydligBehovet av
ilagreglerfrånvaroDenmarknadens aktörer. stort setttillöverlämnas somav
osäkerhetsituationtillleder dockbetaltjänstmarknaddagensråder aven

fria konkurrensendenvarkenhos kundernabrist kunskapoch gynnarsom
övervägandebetalningsväsende.fungerandevälintressesamhälletseller ettav

reglering.vissområde behövsdettaför detdärförskäl talar att en
införa reglerEttolikapå sätt ärRegleringen kan ske sätt. att gersom

Ettbetaltjänster. sätttillhandahålleri företag annatinsynsamhället ökad som
respektiveanvänderdemmellanrättsförhållandetregleraär somatt

näringsrättsligakallas härreglernaförrabetaltjänster. Detillhandahåller
reglerdessamellanFörhållandetcivilrättsliga.kallasdemedan senare

avsnitt 3.4.ibehandlas
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Genom reglering kan utvecklingen marknaden i olika avseenden.styraman av
En fråga bör besvaras betalningsförmedlingär och andra betaltjänstersom om
bör få tillhandahållas endast vissa institut, exempelvis banker. Somav ut-
vecklas i avsnittnärmare 4.5.1 finns det enligt min mening inte skäl att
forbehålla vissa institut bedriva betalningsförmedlingensamrätten elleratt att
tillhandahålla andra betaltjänster. Betaltjänsterna sålundabör inte överstyras
till den organiserade finansiella marknaden.

Behovet reglering betaltjänster bör tillgodoses kombinationav en av genom en
näringsrättsliga och civilrättsliga regler. Nåringsrättsliga regler, reglerav t.ex.
auktorisation, tillsyn och krav betalningsberedskap, skulle kunna in-om

föras i den befintliga finansiella lagstiftningen, såsom i bankrörelselagen och
i kreditmarknadsbolagslagen. I sådant fall skulle reglerna emellertid träffa
endast banker och andra finansiella institut. Företag tillhandahåller be-som
taltjänster eller deltar vid utförandetsätt betaltjänst ochannat av en som
inte omfattas den finansiella lagstiftningen inteskulle träffas reglerna.av av
Detta förhållande näringsrättsligatalar för regler bör isamlas särskiltatt ett
regelverk. En aspekt behovetär reglering motiverad utifrånärattannan av
själva verksamheten inte utifrånoch de enskilda företagen och instituten.
Civilrättsliga betaltjänsterregler avseddaär reglera avtalsförhållandetattom
mellan användarna betaltjänst och dem tillhandahåller betaltjänsten.av en som
Ett bidra tillregelverk bör lagstiftningen blir överskådlig förgemensamt att
de olika aktörer berörs den. Därmed ökar också förutsättningarnasom av att

övervägandebedöma samspelet reglerna.mellan skäl enligttalar min mening

således för regleringsamla all rörande betaltjänster i lag.att en gemensam
Denna lag bör benämnas lagen betaltjänster.om

3.4 Förhållandet mellan näringsrätt och civilrätt

Vid granskningen betaltjänstmarknaden flertal olikakommer skyddsin-ettav
i blicktånget. Det kan sig från övergripandeallt samhälleligaröratressen om

stabilitetshänsyn och skydd för det samlade betalningsväsendet till

upprätthållande fri konkurrens och tillfredsställande konsumentskydd.ettav en
Detta gäller såväl i fråga avgifter och andra kostnader behandlingenom som

reklamationer och ansvarsfrågor vid debiteringar.felaktiga En del dessaav av
frågor hänger med varandra, stabiltså betalningsväsendeatt t.ex. ettsamman
i sig kan utgångspunktgod för konsumentskydd.utgöra Genomett gotten att
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i andrabit påsåledes komma väg ävenmålen kaneftersträva ett enmanav
förstärkasområde kanåtgärd påinnebär ocksåhänseenden. Detta ett avatt en

sanktioner inomocksåinom det områdetbarasanktioner, inte an-utan av
samhällsåt-olika formersamverkan mellanDennaområden.gränsande av

exakthetpå någonmed anspråk störresvårighetenillustrerasgärder kan attav
civilrättslignäringsrättslig ellerviss regelhuruvida utgörutreda enenen

regel.

Å regelverk, sårenodlafördel försöka attdetsidan kan ettattattenvaraena
renodlingEn sådanhör.kategori bestämmelsernatill vilkenframgårklartdet

tolkningenunderlättaochpedagogiskavissaha poängeråtminstone avkan
sidanå andrabehöversituationer. Dettaolikaverkningar förbestämmelsernas

till budsutnyttja fleraunderlåtadärför skulleså långtinte föras attatt man
resultat.samlatuppnåmedel förstående ettatt

uppmärksamhetsärskildfrågadennaBanklagskommissionen har ägnatNorska
förstudieavsnittföljandetillhänvisas bl.a.s.38-39. Där1994:19NOU ur en

uppdrag.kommissionenstill

foreslâtt, börblivilregleravvik fra dereaksjonergjelderNår det som
brukikke baresanksjoner,sivilrettsligebrukvurderes avdet ogav

enkeltetil detfölger knyttetökonomiskei detoffentligrettslige rettsfolger,
administrativetrusselVirkningvil ha sterkereofteavtaleforhold omenn

straff.tiltak eller

mellanskarpnågon gränsolyckliga i draockså detframhållsvidareI attdet
finansin-forregler tilloffentligrettsligereguleringprivatrettsligen vernog

kunder.stitusjonenes

antingenolikatillgodoses sätt,regleringbehovetkanSom nämnts avovan
ellerregleringcivilrättslignåringsrättslig eller engenomgenomgenom

naturligtvisregel kannäringsrättsligBehovet er-kombination därav. av en
Ut-vicebestämmelse ellercivilrättsligmedkompletteras versa.ellersättas en

mellanuppdelningtydlighetsskäl valt görafrämstredningen har att enav
ibehandlasNäringsrättsliga frågorcivilrättsliga regler.näringsrättsliga och

kapitelbehandlas icivilrättsliga frågormedan4kapitel
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3.5 Tillämpningsområdet för lag betal-en om

tjänster

förslag:Mitt En för betalningsförmedlinglag betaltjänster skall gällaom
och för andra transaktioner hjälp personligutförs med kontokort,avsom
kod legitimationsmedeleller till kontot.hörannat som

De näringsrättsliga för företagreglerna skall gälla alla utförsom
väsentliga uppgifter i betalsystem i vilken ingår verksamheter drivsett som
i Sverige.

civilrättsligaDe reglerna skall gälla för både konsumentavtal och andra
avtal. Dessa regler skall tvingande till förmån för konsumenter ivara men

dispositiva.övrigt Reglerna skall för avtal ingås i Sverige,gälla ävensom
initieras betalning tillavtalat uppdrag utomlands ellerett ett annatom avser

land.

3.5.1 Allmänna synpunkter

olika betaltjänster beskrivits,Redan har i detta betänkande pekats ochut som
tjänster definierade förhållande finansielladessa väl i till andraom vore

tjänster. finns emellertid skäl precistDet vadnärmare övervägaatt som mera
just betaltjänster krävas tjänstutmärker och vad bör för skallattsom en om-

fattas detta begrepp.av

betaltjänster olikaTillämpningsområdet för lag kan på flera sätt.en om anges
ske efter verksamhetens juridiska innebördAvgränsningen kan tänkas

förutsättningarna tjänstenbetalningen, de avtalsrättsliga för skall kunnaatt
tjänsten efterutföras t.ex. tillgodohavande utför eller denhos denett som

teknik tjänsten olika slags plastkort,används för initiera och utföraattsom
telefonterminaler, postbefordrade blanketter, etc..

i antingen mellanBetaltjänsten utgår från slags kontohållning form ettett av
tidför kortare eller längregällande självständigt kontoavtal eller ettparterna

särskilt för betaltjänsten. Igällande avräkningsförfarande på konto avsettett
räkning detprincip förutsätter varje medel för någonmottagande attannansav

närings-varandra. I allförs konto utvisar ställningparternas gentemotett som
i eller mindreomfattning kontonverksamhet förs sådanastörre merav

i hur betaltjänstupp-automatiserad form. Kontoföringen återger också stort
omständighet tydligastSjälva kontoföringen dendragen fortgår. utgör som
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ekonomiska Mot dettamanifesterar de förhållandena mellan parterna.
självakan anföras den ingår avtal med kunden be-att omresonemang som

inte logisk nödvändighet behöver densammetaltjänsten med vara som
i praktiken förhåller sig detkontohâllaren, det oftast sättet.även om

flytta dvs.typiska för betaltjänsten den går pâDet är att ut att pengar,
iprestationbetalning. Betalningen kan köparensgenomföra utgöra etten

återbetalning lånesum-utbetalning låntagarenslångivarens ellerköpeavtal, av
tillBetaltjänsten syftargivarens utbetalning gåvobelopp, attett osv.avman,

egentligafrån detskiljer sig såledestransporttjänst. Denslagsutgöra en
fordringsförhållandeprimärakontoavtalet, där det upprättarär att parterna ett

ensidig avbrytakontoinnehavaren oftast harsins låt rättemellan, attatt envara
insättningar. Det huvud-ellerfordringsförhållandetförändraeller uttaggenom

tillhandahållatjänstkontoavtalet såsomsakliga syftet med är närmast att en
kombineras såtjänster kan sedanplaceringsmöjlighet. Dessa båda att

placeringsutrymmet, dvs. kontot.frånskertransporten

Kontoförhållandet

vidgenomförsbetalningarinnefattarbetaltjänstentypiskaDen en av-som
dessasärbehandlaanledningEtt särdragräkning mellan konton. attgersom

justemellertidkontantbetalningartill utgörsi förhållandebetalningar avrena
tekniken med-konsekvenserdeförfarandet, ellertekniskadet somsnarare av

för-anonymiseratnämligeninnebärTeknikenbetalningssimationen.forfor ett
riskermedför ocksåi sigTeknikenbetalningsförloppet.farande för hela nya

teknikenNaturligtvis kanoegentligheter.händelser elleroförutseddaför
förelegatskulle hariskerdeutnyttjad, reducera mångaockså, rätt somav

tekniken förutan.

Betalningsförmedling

genomförs underbetalningarocksåinnefattartypiska betaltjänstenDen som
viafrån betalarenförsbetalningsbeloppetinnebärförmedling, vilket enatt

affärsverk-självständigSettbetalningsmottagaren.tillfönnedlande part som
för denförmedlandegivetvis också den storadetsamhet är parten som svarar

tordebetalningsförmedlingMedfrånbetalningarna till eller konton.delen av
iförmedlandedenbetalandeden partenallmänhet âsyftai partenatt german

ellerförmedlareninnestående hosbetalaren harmedelmeduppdrag att som
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betalaren lämnar tillsammans med uppdraget genomföra betalning tillsom en
Det kan då diskuteras huruvida transaktionmottagaren. initieras hosen som

t.ex. säljforetag med hjälp kontokort bör betraktasmottagaren ett ettav som
betalningsförmedling. Här tillkommer frågan hur skall på kredit-en man se

och betalkortstransaktioner. Vidare förekommer eller mindre två-mer rena
partsforhällanden. Här kan sådana utbetalningarnämnas från bankkonto som
sker via och korttransaktioner sker inomuttagsautomater ettsom
näringsforetag eller inom näringsföretagskoncern. Mer dessa begreppen om
i avsnitt 4.5.5.

Det kan svårt till stånd ändamålsenlig indelning deattsom synes vara en av
grundläggande begreppen också logiskt konsekvent. Man bör emeller-ärsom
tid kunna efter indelningsträva i huvudsak vaden grov som anger man avser

gripa Därefter får de tillägg inskränkningarochgöra behövsatt om. man som
för ändamålet. Det torde ofrånkomligt bestämningarna tillämp-attvara av
ningsomrádet i fråga betalningar inte blir helt konsekvent. Det hartyperom av
visat sig svårt undvika vissa betalningar faller under änatt att mer en
beskrivning eller beskrivningarna följer olika grunder. Om vill und-att man
vika sådan inkongruens i riskenstället reglerna blirär mycket omfattandeatt
eller reglerna kommer omfatta eller mindre vadänatt att avsett.mer man
Dessa frågor behandlas i avsnitt 3.5.5.närmare

Det kan olikaställas krav tillämpningsområdet näringsrättsligt respektiveur
civilrättsligt perspektiv. Dessa krav bör givetvis uppfyllas så långt det är
möjligt. Som ingrediens bör dock kunna ingå tjänster ide dettagemensam som
sammanhang omfattas begreppet betaltjänster. Som framgår författ-av av
ningsförslaget har syftet varit i inledninglagens generelltatt ettange
tillämpningsområde, inriktat tjänsten sådan.som

3.5.2 Tillämpningsområdet näringsrättsligt perspektivur

Tillämpligheten näringsrättsliga för betaltjänsterregler kan diskuteras frånav
flera olika utgångspunkter. En sådan vilkaför betalningssätt vilkaochär
aktörer reglerna skall gälla. En i vilken omfattning bestämmelsernaärannan
skall träffa gränsöverskridande betalningar och utländska aktörers verksamhet

i Sverige. l de följande avsnitten kommer dessa frågor behandlasatt ut-
förligare. Här skall emellertid några synpunkter särskilt börnämnas som
beaktas för tillgodose behovet näringsrättslig reglering.att av
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direktlagstiftningSverige näringsrättsligiSom tidigare framgått saknas som
tjänsterbetaltjänster. Dessabetalningsförmedling eller andrasikte påtar

området.finansiellalagstiftningen detavseendendock i olikaberörs av
och massbe-large-value paymentsbetalningarbåde förDetta gäller stora

betalningarna be-Något förenklat kan deretail payments.talningar stora
anknytning tillmedbetalningarinterbankbetalningar ellerskrivas somsom
beskrivasmassbetalningarna kanvärdepappershandel, medanvaluta- och som

Massbetalningaricke-finansiella företag.till hushåll ellerfrån ochbetalningar
dradock svårtgirotjänster. Detomfattning olika årväsentligi attsker genom

eftersombetalningar,kategorierskiljelinje mellan dessaskarpnågon enav
internassbetalning. Man kanfrånfrån början kan härrörabetalningstor en
detkriterium föravgörandebetalningens storlek någotanvändaheller omsom

massbetalning.betalning ellermeningi dennafrågaär stor enom en

väsentliga mellanskillnadernaskyddsintressetsamhälleligadet ärVad gäller
naturliga beaktaskillnadermassbetalningar. Dessa ärbetalningar och attstora

Av skälbetalningsväsendet.förnäringsrättsliga reglerutformningenvid av
betalningarpåinrikta arbetetjag valti inledningen harframgått att somsom

Även blandmassbetalningar.hushåll dvs.företagsåvälgörs mass-somav
siggrundarskillnaderbetalningarna kan resonemangsammasomman se

väsentlig sådanEnbetalningarna.debeträffande gränsen storamotsom
positionenintarbetalningsuppdragethanterarhuruvida denskillnad är avsom

inteemellertidbehöverinte. Dettamarknaden ellerintermediärs.k.
intermedi-förpåkalladeskullenäringsrättsliga regler enbartinnebära varaatt

ärerna.

perspektivcivilrättsligtTillämpningsområdet3.5.3 ur

bestämmel-civilrättsligai deskall inkluderasvilka situationerFrågan somom
vilka slagsgällakanolika Detflera aspekter.diskuteraskan t.ex.urserna
skalldetomfattas,skallvilka avtalsparterochbetalningssätt avseomsom
i be-vilka frågorellerbetaltjänsteranvändning ettnationellendast av

iregleras.taltjänstavtal skallsom
l

betaltjänst-imellandirektlagstiftning verkarCivilrättslig ettparternasom
detillhandahållsbetaltjänsterSverige. Deiiavtal saknas avsett somstort

kreditmarknads-ochbankernafrämstfinansiella aktörerna,traditionella
dessaverksamhetövrigaskilja från denofta svårabolagen, kan somattvara
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riktar sina därför inte alltid helt enkelt draföretag kunder. Det är attmot en
olika med sin bank. Redan dessamellan avtal kund harskarp gräns som en

sammanhållenomständigheter det förefalla naturligt medleder till kanatt en
finansiella tjänster, ungefär så den norskalagstiftning för samtliga som

avsnitt MittBanklagskommissionen föreslagit del 3.2.1.för Norges se
relativtfinns i Sverigeemellertid inte så vidsträckt. Dessutomuppdrag är en

finansiella Det börbetaltjänstföretag utanför detmarknad för systemet.stor
lagstiftningsåtgärderna tillmöjligt i detta första skede begränsadärför attvara

iför just betaltjänsternas del.vad krävssom

Aktörernaparterna3.5.4

mellanakzörerServicebyrâer och

betalningsförmedlingsärskilt för ärbetaltjänster ochUtmärkande för flertalet

till-naturligt regleri Detolika deltar utförandet.flera aktörer är attatt om
direktharför de aktörerståndsplikt tillsyn i första hand gälleroch ettsom

ställning till huremellertid ocksåmed kunden. Man måsteavtalsforhâllande ta
utförs andratillsynen verksamhetupprätthållaskall kunna över som avman
servieebyråerofta kalladeunderentreprenörantingen egenskapföretag, av

betalningskedjan.iledeller ettsom senare

avtalsrelation medinte har direktnormaltexempel aktörerSom sett ensom
bankgiro-girobetalningar. gällerDetutförkan dekunden nämnas som

ingår i transak-bankBGC ochbetalarens bank,betalningar där mottagarens
inte förföretagsåtillvida dettaspeciellt,BGCtionskedjan. Av dessa är atttre

korttjänster där fleraolikaexempellikvider. Ettdel hanterar ärannategen
Kortbetalningsådana aktörermellanled. Exempel på äringåaktörer kan som

CEKKorttransaktionerElektroniskaförAuriga och CentralenAB, ABServo
intetillhandahållermellanaktörer,vilka kan kallasaktörer,AB. Dessa

avtalsrelationihar ställetMellanaktöremadirekt kunden.tjänsten gentemot en
betaltjänstansvarige.med kunden, deningått avtaletmed den som

l Förnäringsrättsliga regler.träffasmellanaktörerna börFrågan attär avomi
I viktupprätthållas detskallbetaltjänsterna ärförtroende förallmänhetens avI
lr betaltjänstkedjan.funktioner i helarutinertillförlitliga ochfinnsdet system,attl

underdel betalsystemetställafinner detden mån värtI att avenvaraman
väsentligainte försvagaskontrollockså till dennabör atttillsyn att avman se
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funktioner utförs andra företag de står tillsyn.under Dettaän kan skeav som
på så tillsynen det huvudansvarigasätt över företaget smittar sig iatt av
avtal varigenom detta företag lägger delar sin verksamhet på andra. An-ut av
märkningar verksamheten i den del bedrivs får dåentreprenörenmot som av

denformellt riktas det huvudansvariga företaget och kon-sett mot yttersta
sekvensen rättelse inte vidtas blir avtalet med måsteentreprenörenatt attav

insyn,Denna form tillsyn,sägas kan be-än sägasupp. av snarare vara en
skrivning hur förhållandet hittills varit Finansinspektionenmellan ochav
BGC. Finansinspektionen har formellt inte haft tillsynutövasett att gentemot
BGC företag. Man har inte heller haft några formella befogenhetersom

BGC. Däremot har det uppfattats naturligt för bådagentemot parter attsom
inspektionens tillsyn bankerna innefattar kontakter med BGC.ävengentemot
Därvid har BGC:s ägarsamband med bankerna haft betydelse.

Som tidigare framgått BGC inte väsentligden enda aktörenär tarsom en
befattning finansiella transaktioner tillsyn.med själv formellt stå underutan att
Det inte igår heller med säkerhet hur marknaden kommeratt veta att utse
framtiden, vilka kontokortsfunktioner kommer ligga kvar hos deattsom
kortutgivande företagen och i vad mån giroliknande verksamhet kanen
komma bedrivas företag fristående iutländska eller svenska äratt av som

till kreditinstituten.förhållande Starka skäl talar därför för böratt man
formalisera möjligheten till tillsyn väsentliga underentreprenörer ochöver

mellanled.

Fördelarna med ställa underentreprenörer och mellanled formellt underatt
tillsyn väsentligt effektivitet i tillsynen. Risken föruppnårär störreatt man en
oklarheter i förhållandet tillsynsmyndigheten mellanaktör blirmellan och en
mindre. minst betaltjänstföretagInte mellanaktör anlitas flera tordenär en av

tillsyndet förenkla arbetet hela verksamheten hos mellanaktören understårom
jämfört insyn i olika betaltjänstföretag,med grundad på verksamhetenen

inte själva tillsyn.del kanske står undervarav en

tillsyn möjligen iNackdelarna med mellanaktörer skulle kunna beståöver 5
isvårigheten precisera vilka ytterligare företag därmed skulle hänförasatt som

till tillsynsontrådet. Man bör kunna ställa krav på gradenhögre av
forutsebarhet innebär tillsyn,hos regler företag ställs under änatt ettsom om
reglerna endast medför möjlighet till insyn i begränsade delar dessaven
verksamhet särskilda befogenheter företaget.utan mot
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Utgångspunkten bör tillämpningsområdet för de näringsrättsligaattvara reg-
lerna bör omfatta samtliga aktörer i betaltjänstkedjan. skallHur detta närmare

iutformas och medför fråga tillståndsplikten kommer be-vad detta attom
vidare i det nåringsrättsliga huvudavsnittet, särskilt i avsnitt 4.5.2.handlas

i civilrättsligaI princip bör, uttalats avsnitt 3.5.3, de reglerna begränsassom
till I års förekommer regleravtalsparterna. konsumenträtt som gersenare
möjlighet i avtalsförhållande kräva på grundför parten ett att ansvar avena

i 46 § konsument-avtalet Sålunda stadgasäven än motparten.av annan
1990:932 möjlighet rikta vissa anspråkköplagen för köparen gentemotatten

emellertidmöjlighet detnäringsidkare i tidigare säljled. Dennaett avseren
sinegentliga obestånd, har upphört medfallet den äratt motparten

motsvarande behov kunnanäringsverksamhet eller inte kan nås. Något attav
inte förekomma det gällerrikta anspråk andra bör närän motpartenmot

inte träffasbör såledesbetaltjänster. Andra företag de avtalsparterän ärsom
civilrättsliga reglerna.deav

näringsidkare eller bådaderaKonsumenter,

skillnadi näringsrättsligt hänseendeföreligger inte behovDet göraattav
näringsid-elleri betaltjänstavtal, konsumentmellan kundår ett enenvem som

förhåller sigintresse betalsystemetfråga det hurkare. För denna är snarare av
bedrivsfinansiella verksamhetentill övriga delar den marknaden,av om

den tillhandahåller be-kreditinstitutens verksamhet,isolerat från om som
ifrågor behandlastaltjänsten intar förmedlande roll, Dessa närmareetc.en

kapitelnäringsrättsliga delen 4.den

betaltjänstercivilrättslig reglering för harNär det talats behovetom av
betalnings-ställningfokuseringen ofta skett konsumentens gentemot

emellertid skälinstitutet. finnseller det kontoförande Detförmedlaren som
kon-civilrättslig reglering till enbartinte begränsatalar för attatt avseen

sumentavtalen.

consumer.konsument eng.rekommendation från 1987 talasI EG:s om
kontohavare i denrekommendationenenligt definitionen iDärmed avses

Med begreppetcardholder.versionen originaltexten användsengelska av
förekommerkonsumentbegreppalltså inte detsamma dethär somsomavses

Rekommendationen 1988,lagstiftning. från omnämntsi svensk somsom ovan
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konsumenträttsligtden konkreta de rekommendationerna påmest treav
området, gäller enligt rubriken särskilt förhållandet mellan kontohavare och

kortutgivare. tillI preambeln denna rekommendation talas behovetom av
konsumentskydd frågaantyder det skullesättett attsom vara om en

tillmotsvarighet det konsumentbegrepp används i svensk Generellträtt.som
emellertid utformats till skydd förgäller för EG-dokumenten på området deatt

i massbetalningar. gällerkunder allmänhet, avseende Endast detän närom
banktjänster i elektronisk betalning... använda korthemmet eg. ettutan att

uttryckligen privatpersoner member ofdet fråga eng.nämns är näratt om
public utnyttjar tjänsten. jämförelse i EG-the Som kan detnämnas att

direktivet från 1986 tillnärmning medlemsstaternas lagar och andraom av
författningar konsumentkrediter 87102EEG talas konsumentom om som

fysisk avsikter kan ligga utanfören uppträder medperson som som anses
näringsverksamhethans eller yrkesområde

Även lagförslagettillämpningsområdena för den danska lagen och det norska

Det norska lagförslagetomfattar konsumentförhållanden. ärän ut-annat rena
iolika tjänsterna och reglernaformat så det gäller generellt för de attatt

dispositiva konsumentförhållanden. För konsumentavtalhuvudsak utanförär

danska lagensi stället tvingande till konsumentens förmån. Denreglernaär

inom vilkacivilrättsliga inte för avtalsförhållandenbestämmelser gäller ett
utnyttjas i näringsverksamhet.med enbart kodanvändning endastbetalsystem

privatbruk, vilket alltsåvid förOmvänt uttryckt gäller bestämmelserna avtal

tjänster.behandlingi med EU:s dessaöverensstämmerstort sett av

för närings-Vissa tjänster inom betaltjänstområdet kan specialutformadevara
betalningsförmedling, kanidkare. Inte minst gäller detta för renodlad som

bokföringssystemsärskilt löneutbetalningar visstutformas för för ettatt passa
mindre företaglösningar. När det gällereller med skräddarsyddasättannat

utformningenkontokortsbetalningar skillnaderna ioch det handlar kannär om
mindre.tjänster näringsidkaremellan för konsumenter och för avsevärtvara

inta överordnadbetaltjänstmarknad kan ocksåAktörerna sägas en meraen
näringsidkare. Dels tjänsternaställning i förhållande till relativt äräven stora

ideleni huvudsak generellt utformade och utförs till största anonymt
hittills mestadelstill i varje fallförhållande kunden, dels har verksamheten

betaltjänstföretag.likadana tjänster utförsantalbyggt ett stortatt ett stort av
affärsom-skillnad från många andradärför betaltjänstområdet, tillDet kan

traditionelltmedlika motiverat med kundskyddråden, ettett somvara
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stabilitetsin-s.k.vid sidan detsamhället,konsurnentskydd. Dessutom har av
åtnjuter förtroendebetalningsvägarnaockså visst intresse ettatttresset, ett av

aktörernasintressedärför allmäntfinnsbland allmänheten. Det attett av
förutsebar-enhetlighet ochvisstpräglas måttbehandling kunderna ett avavav

normala verk-från denavvikelserförseningar eller andrainför avbrott,het

samheten.

frågadetdärför gälla ärbörcivilrättsliga bestämmelsernaDe oavsett omom
möjlig-docknäringsidkare börkundeneller ej. Omkonsumentavtal ärett en

Dettaföljer lagen.vadavtalafinnas for änheter annatparterna att avsomom
tjänsterna förspecialutformainte möjlighetennödvändigt förocksåär attatt

bli alltförbehov skall snäv.olika företags

Betalningssätt3.5.5

ilagförslagetnorskadetdanska lagenAvgränsningen i såväl den samtsom
vilkabeskrivningkonkretfrånEG-rekommendation utgår1988 års aven

reglerna.omfattasbetalningsinstrument,betalningssituationer, eller avsom
elektroniskakorttransaktionerallasålunda delsEG-rekommendationen avser

depositionerochsedeluttagbetalningaricke-elektroniskaoch samt av
kortbetalningarelektroniskadelselektroniska autornater, utanvidkontanter

danska lagenbanking. Denhomedäribland s.k.privatpersonerutförs avsom
Däruttryckt.annorlundanågotsituationer,på änsikte ansesomtar samma

ellerkodanvänderkännetecknasbanking-transaktionerna atthome enmanav
deli denlagförslagetnorskalegitimationsmedel. Detliknande somavsersom

in-användningñnansinstimtionavtal medbetalningsuppdrag avrör om
uppdragbetalningstjänstMedbetalningstjänst.skuddskonto för omavses
kontokorts-betalsystem,betalningsmedelöverföringeller ettgenomuttag av

denorskaderegler mestdessaliknande. Av är,eller synes,somsystem
vilkettill på sättsärskild hänsyninte någondevittomfattande, tarattgenom

norskadetbakgrundfårDettatransaktion initieras. attmot avsesen
tillhandahållstjänstersamtliga deigripalagförslaget stort sett somomavses

ianledningdärför saknatsDet har attinstitutionerna.finansielladeav
iej, ochelektroniskt ellerinitieringen skerskiljatillämpningsområdet om

instrument.andrakod ellerkontokort,användningskervad mån den avgenom

UNCITRAL:sdockavseendei ärregelverket dettavittornfattandeDet mest
betalningsför-frågaskalldetendastDärmodellag. om enatt varaanges
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medling eng. credit transfer, varmed serie åtgärder i syfte påattavses en
grund avsändarens ovillkorliga betalorder till bank ställa tillmedelav en

förfogande. Modellagen dock avsedd förär endast betalningarmottagarens
nationsgränserna. Skulleöver den få igenomslag nationell lagstiftning. och

därmed inte internationellabara nationellaockså betalningar, skulleutanavse
detta betyda fick lagstiftning för betaltjänster minst likaatt man en som vore
ingripande det förslaget.norska En lagstiftningsådan skulle kommasom att
omfatta samtliga betalningar allmänheten låter bankerna utföra.som

Ett regelverk så modellagen utformad således allaär slags be-som avser
talningsförmedlingar. Samtidigt detta innefattar vidsträckt områdeettsom av
olika betalningssittrationer det också begränsning. Med betalningsför-utgör en
medling torde normalt tredje för överföringenatt partavses en svarar av
betalningsmedel från tillgäldenär borgenär. En del betalningssituationer som
inte kan innefatta typisk förmedling,sägas eller någon förmedling överen ens
huvud kommer då inte omfattas sådan reglering. Således skulletaget, att av en
vad kan kallas för slutna betalsystem knappast träffas. Ett företagsom som
bedriver handel tjänstermed eller och betalsystem förupprättar ettvaror som
sina kunder i syfte det skall användas vid försäljningen från denna rörelseatt

intekan förmedla betalningar. Här det i stället frågasägas ellerär om mer
mindre renodlade tvåpartsförhållanden. konsumenträttsligtUr perspektiv skil-

jer sig dessa dock inte från de Här kannämnvärt öppnasystem systemen.
uppstå tvistefrågor i de med omstriddaöppna systemen, t.ex.samma som

Äventransaktioner ränteberälmingaroch eller obehöriga umyttjanden. be-

talsystem någon egentlig förmedlande bör därför omfattas deutan part av
civilrättsliga reglerna för betaltjänster.

Reglerna bör således utformas så de träffar dels sådana betalningaratt som
förmedlas finansiella institut på uppdrag betalaren, dels sådana be-av av
talningar sker med kontokort eller motsvarande inom handeln. Dessutomsom

inkluderasbör användning uttagsmöjligheter från finansiella instituten,deav
sker användningmed liknande teknik vid kortbetalningar-uttagenom av som
teknik möjliggörDenna kontakt mellan kund och bank, ochna. en anonym

skiljer sig därmed från normala eller transaktioner disk. Ett avtalöveruttag
möjlighet till användning iuttagskort bankautomater har storasom ger av

likheter med andra kortavtal i fråga tvister frågeställningarde ochom som
avtalet kan till.upphov Därtill kommer uttagsftutlction ofta ärattge en
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betalningarkombinerad möjlighet vid köp.med använda kortetatt aven
kontokortsfrågor i övrigtSådanaavtal bör därför behandlas tillsammans med

Förbetalda kon begreppsom

relativt på den svenska marknaden.De förbetalda korten företeelseär en ny
förbetalda kortenfunktion beskrivits i avsnitt .7. DeKortens har 2. l l svarar

emellertidbetalningstrañken. Det kanså för begränsad dellängeän en av
framtiden.användning inom dende kommer få ökad närmasteatt attantas en

traditionella kontokorten.likheter deföreter i flera avseenden medDessa kort

väsentliga funktioner.sig emellertid i frågaskiljer ocksåDe om

anledningi tidigare knappast haftMan har sammanhang närmare penetreraatt
för kort skall betraktasegentligen kriteriernavad de avgörandeär ettattsom
finna åtminstone för dettaemellertid skälforbetalt. Här finns det att ensom

därvid för-definition. väsentlig frågaanvändbar Ensammanhang är ettom
I såkontokort.omständigheter kan betraktasbetalt under vissakort ettsom

utgivningen förbetaldaomständigheter innebärafall skulle redan dessa att av
betaltjänster. Innan gårandraomfattas reglerkort kom att mansomav samma

debetkort,definition begreppsådan börpånärmare notera attman somen
sådantinte beteckningar för kortetkreditkort egentligenoch betalkort är som

såledesför. kontokort kanEttför funktioner kortetde är anpassatutan som
medsamtidigt, eller kontokortkreditkortbåde debetkort och ettsnararevara

debet- kreditfunktion.och

varit avsedda förhittillsharförbetalda den svenska marknadenkortenDer
teknisktersättning för Rentbelopp, i principbetalningar små mynt.somav

skulle kunnaocksåförbetalda kortinget hinderdockföreligger mot att
betalningfördvs. störreersättning för kontokort,dagensutformas avsom

förbetaldautvecklingen dei beräkningfinns skälDetbelopp. attatt ta av
utvecklingnaturligEnalltmer generella kortsystem.kommerkorten motatt

uppladdnings-tillengångskortfrånkommer utvecklasockså kortenär att att
olika möjligheter,finnasdetuppladdningsbara skulleMed de kortenkort.bara

betalning medbetalning ellerkontantfåkortet uppladdatdels genomatt genom
kontodirektkortetdisk, laddadelsvanligt kontokort över mot ettattett upp

bankautomat.vidkontantuttagpå sätt ett ensomsamma
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De enklare formerna förbetalda kort hittills förekommit i Sverige kanav som
beskrivas så kunden köper engångskort kontant betalning. Kortetatt ett mot

användas i olika ikan telefonautomater, intill dess kortetsetapper, t.ex. att
förbrukatsvärde helt. I dessa fall sker alltså inbetalning tillen en gemensam

kassa kortutgivaren. Efter inbetalningenhos finns ingen möjlighet att genom
kontoföringnågon hos kortutgivaren mycket ochreda hurta avvar en

in. Givetviskunderna betalat kan då inte heller reda på hur myckettaman av
det ursprungliga beloppet outnyttjat. manifeste-kvarstår Kundens fordransom

endast den kvarvarande laddningen sådantpå kortet. Ett kort kanras genom
inte betraktas kontokort, sin användning inteeftersom det för ärettsom

tillanknutet individualiserat kundkonto. Om det förbetalda kortet i ställetett
går ladda kan kortetbankkonto bankautomat,motatt t.ex. ettupp genom en
möjligen emellertidbetraktas kontokort. Ett sådant förfarande kanettsom
utformas antingen så det i reell mening sker dvs.att ett uttag attav pengar,

kontobehâllning,beloppet slutgiltigt dras från kundens och beloppetatt an-
inbetalning uppladdningen förbetalda värdet, eller såvänds för för det attav

tills något säljställe införbeloppet på kontot får stå kvar därreserveras men
anspråk påbanken beloppet.gör

i egentlig förbe-Det endast det förra fallet det kan ha skettär som anses en
laddningsvärde. i betaltjänstlag skalltalning kortets För det frågaattav om en

kort såsomfinnas anledning särbehandling förbetaldaövervägaatt aven
i anspråk vidkategori kanbör det således krävas det belopp tasatt som

individualiserat ovannämnda fallinlösen inte finns konto. l detett senare av
ordning.kontokortsförfarande i omvändnämligen frågadetär snarast ettom

Auktorisationen tid innan inköpet hosför beloppet sker i förväg, obestämden
ochauktorisationen lagras på kortet,säljföretaget. Informationen kan dåom

säljstället skalli stället förkan förändras efter hand kortet används, attsom
on-line kortutgivaren.behöva uppkopplat medvara

utfästelsetill säljstället lösaauktorisation kortutgivarenlämnarMed attattmenas en
kreditrisksäljföretagetintill angivna Härigenomslipper dentransaktionen det beloppet. som

kontobehållningenvissfördröjning;innebära inlösen transaktionenskermeddet kan att av
ändamål. innebärA.mellantidenha kontohavarenför andrakan under använts att ettav

specifikatid för dentransaktionsbeloppetunder begränsadbeloppmotsvarande reserverasen
får emellertidståkvardispositioner.Beloppettransaktionen, oåtkomligför andradvs. görs

på säljställettransaktionenon-line i omedelbartsambandmedA. skernormaltkontot. sett
säljföretagetseftergifter i frågaockså telefon. innebär ingaske A.kan ommen per

legitimationskontrollo.d.skyldigheter det gällernär
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Fárbetalda kort i betaltjänstlagen

Det kan svårt bedöma förbetalda kort kan komma användas förattvara attom
transaktioner istörre framtiden. Likaså kan det svårt bedömaattvara om

korten kommer kunna användas i kombinationer med andra ändamålatt än
enbart betalning t.ex. elektroniskt ID-kort. Man kan dock kon-ettsom

det i olika projekt inom Sverige och utomlands finnsstatera att tankar på
sådana utvecklade kortsystem. Tekniken torde redan dagens nivåmera
tillåta de skiftande tillämpningar IC-korten. Därmed ligger ocksåmest av
möjligheterna for iöppna det obegränsat antal varianternärmaste påett temat
förbetalda kort. Vilka varianter kommer få betydelsefull positionattsom en
på marknaden tycks så länge alltför tidigtän avgöra.att

För förbetalda kort avsedda för små transaktioner skall kunnaatt vara en
lönsam hantering, ställs det särskilt höga krav på hanteringen rationell.äratt
Det torde svårt få sådant rationellt med individualise-t.ex. att ett systernvara
rade betalningar möjlighet spåra specifik transaktion till vissattsom ger en en
kortinnehavare eller visst konto. Om å andra sidan skall låta dessaett man

arbeta med betalningar, får detta konsekvenser för de civil-system anonyma
rättsliga finns iansvarsreglerna förslaget till betaltjänstlag. Med hänsynsom
till fortsattaden utvecklingen kan förväntas under de åren jämtenärmastesom
osäkerheten slutligenvad kommer etablera sig på marknaden, börattom som

så länge avvakta med civilrättslig reglering förbetaldaän de korten.man en av

Däremot bör tillsyn över verksamheten på detta områdeutöva sammaman
för övriga betaltjänster. Det tillsynsmyndigheternaockså angelägetär attsom

tidigtså möjligt kan bevaka påverka utvecklingen. De näringsrättsligaochsom
reglerna också tillräckligt för successiv anpassningettger stort utrymme en

tillsynen för olika slags betalsystem. andraI fråga regler deänav rentom
civilrättsliga, vilka återfinns i 2 kap. i bör således intelagförslaget, göraman
någon skillnad på för förbetalda betaltjänster.kort och andrasystern

Särskilt checkarom

Så beskrivningen begreppet betaltjänst utformats enligt det föregåendesom av
tillhandahållandebanks betaltjänst.checkar Checkenutgör utgör etten av en

för utställaren sinbeordra bank till checkinnehavaren utbetalasätt att att an-
givet belopp från kontoinnehavarens behållning hos banken. Checkhanteringen
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hjälp checkenbetalningsförmedling utförs meddärförutgör somavsomen
i avsnitt 2. 10.1,beskrivitsSamtidigt checken,anvisning. avsomomges

checklagen1932: 131. Frågani checklagen ärutförliga reglertämligen om
betaltjänster.föreslagen lagregelkollision medinnebära någonkan omen

insig lösaåtarvarigenom bankencheckkontoavtal,Avtalet attutgörs ettav
gällerNär detpå checkkontot.kreditutrymmebehållning ellercheckar mot

reglerasavtali sådantinnehålletkontoavtal ochinformationen inför ettett
begränsningar förvissainnebär lagenDäremotchecklagen.inte allsdetta av
förutsättningarnautformas ochkanhur checkeni frågaavtalsfriheten, t.ex. om

in checkar.lösabankenför att

tjänstenHur skallbetalar för.kundenbetaltjänsttillhandahållerBanken somen
kräva Ikunden harvad rättuppfyllaskallför den attfullgöras att anses

ställtsin checkarskall lösaligger bankenintresse utkontohavarens avatt som
utpekarförfalskningpå grundin checkarinte lösakontohavaren avsommen

checkkontodebitera hansinteåtminstoneellerutställarekontohavaren som
beloppet.för

för-checklagen,iuttryckligenintedetta sägscheckarFör även omanses,
aldrig kaninvändninginvändning, dvs.beståendefalskning utgöra somenen

s.k.godtroendetillöverlåtscheckenden falskaläkas personenattgenom
såledescheck, kanförfalskadinlösabank råkatnegotiabilitet. Om enen

därigenomförfalskad ochcheckenbanken ärinvändakontohavaren attmot
gjortbankengällerbeloppet. Detta ävenförkontot belastasförhindra omatt
I deinlösentillfället.vidkontrollåtgärderi frågavarit möjligtvad omsom

klausulregelmässigt ingåemellertidtordecheckkontoavtalenunderliggande en
varit oaktsambelastningar hanansvarig sådanaforkontohavaren är omattom

förlustanmälaförsummateller hancheckarnahanteringenvid att avenomav
situation finnsdennareglerarbestämmelseNågoncheckblanlcetter.sina som

motsvarighet till be-lag. Någoni någonelleri checklagenintedock annan
inte försåledesfinnskonsumentkreditlageni 34 §kontokortenförstämmelsen

sig order-detbanken, rörendast närstadgarChecklagencheckarna. att om
kontrolleraskyldigförekommande checkar, är attflertaletdvs. attcheckar

intedäremotöverlåtelsekedja behöveroch obrutenfinns heldet menen
underskrifterna äkta.ärkontrollera att
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En tillämpning betaltjänstlagens bestämmelser skulle innebäraav kon-att
sumentskyddet höjdes till nivå för andra betaltjänster ochsamma som att

riskfördelning mellan betaltjänstansvarigsamma och betaltjänstkund skulle
råda för checkar för andra betalningssätt. Det saknas anledningsom justatt
beträffande checkarna någotgöra undantag i lag betaltjänster.en om

Sammanfattningsvis kan det i checklagen inte förekommernoteras att någon
bestämmelse skulle stå i direkt konflikt med bestämmelserna isom den
föreslagna betaltjänstlagen. I checklagen finns bestämmelser påverkarsom
vilka skador banken respektive kontohavaren kan råka för påsom grundut av
reglerna checkansvar Däremot lagen inte hur dessa skadorom m.m. anger
skall regleras mellan i checkkontoavtalet. Som utgångspunktparterna kan där-
för betaltjänstlagen skall gälla för checkar itas att mån för andrasamma som
betalningssätt, checklagens bestämmelser kan tillämpasatt hänsyn tillutan
bestämmelserna i betaltjänstlagen och tillämpningen betaltjänstlagensatt av
bestämmelser på enskilda checksituationer regel kan förväntas bli be-som
roende innehållet i checklagen. Situationen kan jämföras med fråganav att

mellan banken och kunden vid fel iansvaret utförandet betalningom ett av en
blir beroende vilket betalningsmottagaren riktar kun-av ansvar mot
denbetalaren.

deFör näringsrättsliga reglernas vidkommande kan endast bank fårnoteras att
uppträda dvs. ingå avtal checkkonto. Någratrassat, särskildasom över-om
väganden därför inte aktuella förär företag endast sysslar med betal-som
tjänster i form checkkontoavtal.av

Särskilt resecheckarom

Så beskrivningen begreppet betaltjänst utformats resecheckutgörsom av en
inlösningsbarär hos andra dem har ställtän resecheckensom utsom en

betaltjänst. I sådant fall resecheckenär betalningsanvisning och påutgör,en
motsvarande checken,sätt för utställaren beordrasätt någonettsom att annan
bank, valutaväxlingskontor, hotell eller annan utbetala det beloppatt som
resechecken utställd på.är Resecheckhanteringen därmed betalnings-utgör en
förmedling utfors hjälpmed resechecken anvisning. Resecheckarsom av som
har beskrivits utförligare i avsnitt 2.14.2. Därmed träffas resecheckar denav
föreslagna betaltjänstlagen.
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tillämpningkommercheckargäller förmotsvarande avPå sätt ensom
höjs tillkonsumentskyddetinnebärabestämmelserbetaltjänstlagens attatt

det skerochbetaltjänsterbeträffande andranivå att sammasomsamma
betaltjänstkunden.betaltjänstansvarig ochmellan denriskfördelning ärsom

tillämp-betaltjänstlagensfrånresecheckaranledning undantasaknasDet att

ningsomrâdet.

betalzänstverksamhetUnionsWestern

amerikanskt bolagUnionServices Western ärFinancial ettUnionWestern
nätverk.världsomspännandebetalningsförmedlingbedriver ettgenomsom
företagetSverigei attverksamhetUnions är representerat genomWestern

agenturverksamhet.bedriverSTSSTS ABShoppingTax-freeSweden en
50-talavtal medtecknati sinhar ettSTShuvudagent.kallas här turFöretaget

tobaksaffä-reseföretag,huvudsakligen utgörsSverige, vilkaiolika företag av
Westernunderagenter.förhärkallasföretagturistbyråer. Dessaochrer

2.13, kanavsnitt närmastibeskrivsbetaltjänstverksamhet, sesUnions som
kanaktörerutländskaviabetaltjänstverksamhetpå hurexempelettsom

WesternbedrivsbetaltjänstverksamhetSådanSverige. avibedrivas som
olikapåbetaltjänstlagenföreslagnai denreglernaträffasUnion kommer att av

kundensidanåmellanråderavtalsförhâllandenvilka enaberoende somsätt
verksamheten.ideltarolika företagdesidanandraoch á som

fallflertaletiSverigeitillhandahållsberaltjänstverksamhetUnionsWestern
Verk-verksamhet.finansiellnågonbedriverinteövrigtiföretag somav

betaltjänstverk-motsvarandemedjämförasvilka kanriskerinnebärsamheten
tillämpningEnföretag.finansiellaoch andrabankerbedrivssamhet avsom

övrigaförmotsvarande sättskulle,bestämmelser sombetaltjänstlagensav
förnivåhöjs tillkonsumentskyddet sominnebära sammabetaltjänster, att

betaltjänstansvarig ochmellanriskfördelningochbetaltjänsterandra att samma
skälStarkabetalningssätt.andraforcheckarforrådaskallbetaltjänstkund som

betal-lagomfattasbörverksamhetUnions omWestern av enförtalar att

tjänster.

huvudagentenUnion ochWesterntillhandahållsbetaltjänstenfalldetFör avatt
betaltjänstan-betraktaUnionWesternombud är att somuppträderendast som

enligttillståndskravträffasUnionWesternDärmed kommer att avsvarig.
kommahuvudagentenfall kansådantIbetaltjänstlag.tillförslaget§kap. l3



SOU 1995:69 Behovet och syftet 189med regleringav

betraktas mellanaktör ochatt träffas tillståndskrav, docksom endast underav
förutsättning betaltjänstfunktionenatt huvudagentensutgör huvudsakliga
verksamhet 3se kap. 2 § lagförslaget. För det fall betaltjänsten i ställetatt
tillhandahålls huvudagenten, och denne betraktas avtalspart,av är agentensom
betaltjänstansvarig och träffas tillståndsplikt. På motsvarande får densättav
verksamhet drivs underagenterna bedömas.som av

Bedömningen vilken aktör skall tillståndspliktig fårav görassom anses vara
tillsynsmyndigheten i varje enskilt fall. Därvid börav notera attman av-

talskonstruktionen mellan de olika företagen inte kan avgörande förvara
frågan skall tillhandahålla tjänsten ktmden. Iom vem som anses gentemot
stället bör viktigasteden omständigheten hur förhållandena framstår förvara

Ävenkunden. denna del regleringen alltså ägnadär främja tydlighetenav att
kunden.mot

3.5.6 Nationell avgränsning

Förekomsten internationella för betalningar redan i dagär Detsystemav stor.
internationella inslaget kommer knappast minska framöver. Den delenatt av
betaltjänstmarknaden innefattar de girosystemen har hittills haftstorasom en
stark nationell Funktionenprägel. i dessa har hittills också varit starktsystern
förknippade med tillgången till banksystemet. Om utländsk aktör fåtten
tillgång till BGC:s tjänster så har den utländska aktören i viss mån berörts av
de svenska bankreglerna. Med fortskridandeden europeiseringen genom
samarbetet i tilltagandeEU den internationaliseringen huvudsamt över taget
på den finansiella marknaden det svårt utesluta några möjligheterär detnäratt
gäller hur giroverksamheten kommer några år. Redan denatt ut omse
tekniska utvecklingen har medfört girobetalningarna allt mindre kommeratt

kunna särskiljas från kontokortsbetalningarna.att t.ex.

Man har således anledning redan ställning till hur tillsynen skallatt tanu vara
ordnad for internationella Betalsystem begrepp svårtär ärsystem. ett attsom
arbeta med verktyg for viss verksamhet.avgränsa Det intillär nästattsom en
omöjligt bestämma slutar och börjar. I tillsynssam-att ett system ett annatvar
manhang torde det ofrånkomligt ifrånutgå juridiskt rättssubjektatt ettvara
såsom tillsynsobjekt. Frågan vilken aktivitetär grad skall föreligga förav som

den nationella lagstiftningen skall träffa verksamheten. I principatt bör varje
verksamhet inte tillfälligär falla under den svenska lagstiftningen.artsom av
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riktadaktivitet ärellerdriftställeformfinns någondetSå somannansnart av
svenskabör dentillfälliginteochallmänheten ärsvenska art,till den avsom

principenenligtbegränsningenkommerTill dettagälla.betaltjänstlagen om
förpliktaSverigeavtal kaninternationellahemlandsaulctorisation. Genoms.k.

fåravtalslandeti andrahemvist detmedföretagrespekterasig ettattatt
hemlandet.imyndighettillståndgrundpåverksamhetvissbedriva avav
samarbetet.europeiskainom detavtalenmedföljer i dagförpliktelserSådana

svenskatill denriktasverksamhetträffasvenska lagendenbörSåledes som
Förbestämrnelseni kap. 1lföreslagnaföljer denvilketallmänheten, av

vadmedöverensstämmelseiundantagbör görastillsynsbestämmelserna som
delcivilrättsliga reglernaslagstiftning. För definansielliförekommer annan

internationellasvenskainom dengällerallmänhetivadtillämpasbör som
frågasåledes härblirprincip detInationell lag.valprivaträtteni fråga avom

ingånget.skallavtaletvilket landi ansesom

betydelsenminskarlagstiftningolika länderskonforrnitet mellan avEn större
EU.inompågårutvecklingsådanEnpå avtalet.tillämpaslaglandsvilket som

kommissionendirektiv fråntillförslagföreligger omnärvarandeFör ett
föreliggerdirektiv3.2.2. Näravsnittbetalningar se ettgränsöverskridande

svenskai denreglerfrågananledningfinnaskan det nytt ta omatt upp
betalningar.internationellaförlagstiftningen
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Näringsrättsliga frågor

4.1 Allmänna utgångspunkter

För närvarande finns i Sverige, med undantag växellagen 1932: 130 ochav
checklagen 1932: 131, ingen reglering betalningsförmedling eller andraav
betaltjänster. Detsamma gäller i flertalet andra länder. Inom EU har emellertid
frågor kring betalningar kommit diskuteras alltmer under är.att Desenare
aktuella frågeställningarna i allt väsentligt civilrättsliga förhållandenavser
kring betalningar.

Aktörer tillhandahåller betaltjänster driver vanligtvis samtidigtsom annan
därmed sammankopplad verksamhet tillståndspliktigär inlåning ellersom
fmansieringsverksamhet. Detta medför samhället indirekt har viss kontrollatt

flertaletöver betaltjänster marknaden. Härtill kommer Riksbanken enligtatt
9 kap. 12 § regeringsformen har ålagts främja säkert och effektivtatt be-ett
talningsväsende. Detta åläggande kommer till uttryck i riksbankslagenäven
1988: 1385. För verksamhet enbart består betalningsförmedling harsom av
dock inte ställts krav särskilt tillstånd.

Betaltjänsterna kan ingåsägas i samhällets ekonomiska Fråntransportnät.
samhällsekonomisk synpunkt detär därför angeläget betaltjänsteratt som

Ävenetableras marknaden stabilaär och effektiva. från konsumentskydds-
synpunkt det angelägetär riskema i minimeras och därmed felatt systemen att
i hanteringen förhindras. En eventuell kontroll från samhällets sida är
motiverad främst i de fall där kan förutse systemrisker, dvs. risker förman att

stöming något slag fortplantar sig eller mindre okontrolleraten av mer genom
och slår detsamma för kortaresystemet längreeller tid. Enut kontroll kan

motiveras utifrånäven konsumenternas behov tillfredsställande skydd.ettav
Ett sådant skydd kan civilrättsliga regler, kontrollävenges genom men genom

de tjänster etableras. Genom kontrollen kan samhället påverka säker-av som
heteni tjänsterna. Begreppet konsumentskydd används i detta sammanhang i

vid bemärkelse och skyddet för såväl företag hushåll.en avser som
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Nyakontinuerliga framsteg.betalningar görelektroniskainomTekniken
Samhälletsäkerheten.påkravställa högremöjlighetlösningartekniska attger

utveck-säkerhetupprätthålla denintresse somberättigathar atti avettstort
företagsekono-detbakgrundkan,Marknadentill.möjlighet mot avlingen ger

måsteManuppfattning.hatänkaseffektivitetsintresset,miska annanen
samhälletsdelmarknadfungerande avemellertid betrakta ensomen

inteskallsäkerhetökadmedlösningartekniskaFörbättradeinfrastruktur.
Denutvecklingen.motverkarställer kravlagstiftningenhindras somattav

marknadensbunditdenförbl.a.kritiseratshar att uppkontokortslagendanska
reglering börnäringsrättsligförUtgångspunktenutveckling.tillmöjligheter en

handlingsfriliet.skall haalltjämt stormarknadsaktörernasåledes attvara

ibörbetaltjänsterandraochbetalningsförmedlingregleringFrågan avom
etablerasbetaltjänsterdebehovetutifrån somattbedömashandförsta av

beaktabörbedömning ävenDennasäkerhetskrav.vissauppfyllermarknaden
kanDettabetaltjänster.olikavidñmisrisker typeroch avproblemde som

tillhandahållamöjlighetenetableringskontroll eller attatttill kravledat.ex.
aktörer.vissatillbegränsasbetaltjänster

riskerochProblem4.2

tredjeoftaingårkontanterbetalningsmedel enänandraanvändningVid av
användandetvidförhållandetSå äribetalningsförmedlaren, processen.part,

vissdetVidaregirering.vid tarbetalningsorderochkontokortcheck,t.ex.av
Likvidöver-likvid.slutligerhållersäljarendesstillköpavslutfrån atttid

konto-därbankkonton,mellanöverföringarhuvudsakiskerföringen genom
ikreditriskvissmedförfrån kontanterskillnadtill enbehållningen --

uppstårhanteringskedjordessaIbanken.kontohållandedentillförhållande
tekniskasåvälRiskerna ärhelhet.och fördeltagarna systemetforrisker som

sinauppfyllaförmågaellervilja attinblandadetill de parternasrelateradesom
åtaganden.

Likviditets-huvudtyper.tvåpekakanrisker utfinansiellagällerdet manNär
förmågasaknar atttillfälligtskälnågotaktörförriskenrisken att avär en

betalningförriskenKredizrisken attär enbetalningsförpliktelse.fullgöra en
finansielladeUtöverkonkurs.ellerbetalningsinställelseföljdtilluteblir av
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riskerna finns olika administrativa risker, exempelvis tekniska problem i
datasystemet, administrativ felhantering, brand, strömavbrott, liksometc.,
effekterna olika former brottsliga beteenden, exempelvis stöld,av av
dataintrång och sabotage. Vidare finns vissa legala risker. Vid gräns-
överskridande betalningar kan kunskapen legalade skillnaderom som
föreligger olikamellan länders skapa risker, kannärmastsystem som
betraktas kommersiella risker. Samtliga berörda risker kan antingensom var
för sig ieller kombination i fall innebära systemrisker, dvs.ogynnsamma
risker för icke fullgjord betalningsförpliktelse påverkar flera dematt änen

primärt berörs och i sådan omfattning funktionsförmâgasom att systemetsen
påtagligt skadas. Sådana risker kan utlösas exempelvis aktör gårstörreom en
i konkurs, tekniskt haveri inträffarstörre eller allmänhetensettom om
förtroende för någon väsentlig del något skäl allvarligt skullesystemetav av
rubbas.

Det huvudsakligen skyddsintressentvåär aktualiseras i samband medsom
betalriingsverksamhet; intressetdels finansielladet stabilt,äratt systemetav
dels konsurnentskyddsintresset. Ambitionen skydda det finansiellaatt

stabilitet handlar förhindra effekterna störning isystemets att attom av en
sprids och förstärks på hotar finansiellasätt den in-systemet ett som

frastrukturens funktionsfomiåga vad gäller betalningsförrnedling. Den funktion

normalt drabbas först och tydligast betalningsförmedling. En för-ärsom
utsättning störningarför sådana skall kunna uppstå fortplantasoch detäratt att

j finns starka finansiella tekniska länkaroch mellan det eller det företagsystem

i där störningen uppstår och andra delar betalningsväsendet.av
l

l Det karaktärsskillnadfinns bl.a. i riskhänseende mellan å sidan be-en ena
i taltjänster där betalningen sker direkt mellan köpare och säljare och å andra

sidan tjänster där betalningen kontoöverföringargenomförs i form av genom
eller flera förmedlare. En skillnad tjänsternamellan också deären annan om

tillhandahålls i öppna generella eller slutnaselektiva Man bör docksystem.
ñnnsdet gradskillnader selektiva vilketmellan generella ochnotera att system,

innebär betaltjänst kan eller mindre öppen.att en vara mer

7 150800
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ÖPPETGENERELLT SLUTETSELEKTIVT

kontokort hosSedlarDIREKT mynt ex:
bensinbolagBILATERALT

FÖRMEDLING förkontokortBankkonto gruppex:
näringsföretagMULTILATERALT av

skyddsintressen.ochriskerföljandeurskiljafyrdelning kanUtifrån denna man
dekonsumentskydd, ävenolika slagmotiv förfinnsbetaltjänsterI alla omav

finansiellaRisker för detkaraktär.omfattning ochskiftar ifinnsrisker som
i desamtliga falliprincip,åtminstone iföreligger, utomstabilitetsystemets

inte iriskernaliggerochsedlarVad gällerbilaterala myntslutna systemen.
ochköparetransfereringen mellanibetalningsfunktionen, dvs.egentligaden

omgivandei denpåtagligt,ochdels,finns i ställetRiskernasäljare. mest
förtroendetidelsliknande,ochrisken för rånihanteringen, dvs.miljön för

förfalskningsriskernaomfattarsådant. Detbetalningsmedletför senaresom
tagithatidlångsedan sägasSamhället kansedelutgivaren.förförtroendetoch
ochsedelutgivarenförtroende förbristandeförriskenkonsekvenserna av

betalningsförmedlingVidRiksbanken.tillsedelutgivningenmonopoliserat -
delsrisker,administrativafinns delstablånhalvannedredendvs. av -

uppstår.ledtiderochhanteringskedjorderiskerfinansiella somgenom

och bärskärnabetalningsväsendetsförmedlingssystemen utgörgenerellaDe
inlåningskonton utgör systemetsBankernasbankerna.ochRiksbankenavupp

förbyggtharbankerna attnätverkadresser och de uppsomgemensamma
detinlåningskontona utgörmellanbetalningsmedel samman-kanalisera

finansiellastarkaoch denätverketvägnätet. Detbindande gemensamma
störningsef-omfattandesnabba ochtillupphovbankerna kanmellanbanden ge

såledesfinnsHäradministrativaieller deinstituten systemen.ifekter ett av
skyddsintresse.samhälleligttydligtett

till-inlåningsfunktion,med ellerbetaltjänsterna, sombilaterala utanDe
icke-finansiella företagandralivsmedelskedjor ochbensinbolag,handahålls av
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saknar den finansiella exponeringen andra betalningsförmedlare ochgentemot
saknar också direkt tillträde till det nationella, finansiella vägnätet för
betalningsförmedling. Sannolikheten för störning i de bilateralaatt en

skulle kunna fortplanta sig på sådant banksystemen sätt elleratt en annan
central aktör i detta vägnät slås torde så obeñntlig. Någotut, gottvara som
finansiellt skyddsintresse finns därför inte i sluten, bilateral betaltjänstverk-
samhet. Däremot kan inte bortse från det kan uppstå vissa smittoef-attman
fekter det gäller allmänhetensnär förtroende för betalsystem lag detöver om
skulle inträffa sammanbrott eller allvarlig störning i omfattandeett etten
bilateralt betalsystem.

Betaltjänster inte kan beskrivas generella, heller intesom som men som
begränsar sig till bilateral kund-företag-relation, innehåller risker förrenten

Ävensystemstörningar och effekter för tredje störningarna i dessaman. om
rimligenfall inte kan fortplanta sig in i det samlade finansiella påsystemet ett

hotar dess funktionsförmåga,sätt kan det inte uteslutas socialade ochsom att
samhällsekonomiska effekterna ändå blikan betydande omfattarsystemetom
många företag och hushåll- särskilt det innehålleräven kreditgivning ellerom

inlåningsñinlction.en

Sammanfattningsvis kan konstateras finnsdet konsumentskyddsintressenatt
tillvarata inom betaltjänstverksamhetall det finan-att samt att omsorgen om

siella stabilitet aktualiserar behovet skydda betalningsför-systemets attav
medling i öppnagenerella Frågan det motiverat införa till-ärsystem. attom

tillsynskravstånds- och de olika betaltjänsternaför behandlas i avsnitt 4.5.

4.3 Kvalitetskrav

Mitt förslag: Betaltjänster skall utföras ochsäkert snabbt tillhanda-samt
hållas på överskådligt ioch övrigt användarvänligt sätt.ett

l Allmänt

I syfte upprätthålla förtroendet för de finansiella marknaderna och därmedatt
bidra till nödvändig stabilitet ställer finansielladen lagstiftningen krav på att
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kreditmarknadsbolagensl uppfyllaverksamhet skalloch ettbankernasbl.a.
förverksamhet innebärsundKravet påsundhetskrav.grundläggande en

organisatio-tillskalldel dekreditmarknadsbolagensoch attbankernas att se
långsiktigaochpåbesluten baserasocharbetsmetoderna noggrannanen,

riskerolikaexponeringen förtillVidare skall debedömningar. typeratt avse
institutenrisker utsätterdevilket innebärinom rimligaligger gränser, att som

påellerkapitaletdet äventyras annatbärasskall kunnasig för utan att egna
på sundI kravetverksamhet.institutensberoendedemskadar ärsätt avsom

kundernas,tillskallskälig hänsynpåockså kravligger tasverksamhet attett
verksamheti sinmåstelnstitutenintressen.konsumenternas,främstoch då

ställsinformation Detbestämmelserkonsumentkreditlagens etc.beakta om
samband mediriskereventuellasärskilt kravnågotemellertid inte att

beaktas.skallbetalningsförmedling

samhällsekonomiskt intresse attfinns detinledningsvis avSom nämnts ett
i säkrabedrivskontanttrañken,kompletterarellerbetaltjänster, ersättersom

förnödvändigt elementingårBetalningstrañkenformer. ettseriösaoch som
förgrundenkan utgöravilken sägastjänster,och sam-medhandeln varor

upprätthållaintressestarktdärför attfinnshällsekonomin. Det ett av
marknaden.påetablerasbetaltjänsterför deförtroendeallmänhetens som

i sigföljdtillfåkunnaskulletjänster attför dessaförtroendeSviktande
ochsäkramindreförförmåntillbetalsystemoch säkra övergeseffektiva

helaförkonsekvenserfåskulle kunnautvecklingsådanEnineffektiva system.
på sådanttillhandahållas sättsålunda attBetaltjänster börsamhällsekonornin.
bedömningenVidupprätthålls.verksamhetenförförtroende avallmänhetens

anledningfinnsbetaltjänster,på attställasbörspecifika kravvilka som
lagstiftning.iställskravmedjämföra annansom

såkontokortslagenz utformasskallbetalsystemställs krav attdanskaIden
miss-skyddochfrivillighetöverskådlighet, mottillförsäkrasanvändarnaatt

nackdelar ärochi för- systemeninblick defåskallAnvändaren sombruk.
delfåförbetalsystemvisstpåtvingas attskall inte avmed, han ettförenade

Kraveninformationfå korrektskall systemen.hanochförmåner omandra
finnsså dethänseendeteknisktisäkra attskallinnebär även systemenatt vara

enligt lagenverksamhetdriveralltjämtföretaghärävenkreditmarlaiadsbolag somMed avses
finansbolag.1988:606 om

avsnitt3.2.1.iutförligare1 behandlasLagen
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etablerade säkerhetsrutiner och tillfredsställande skyddatt ettsystemen ger
obehörig användning. Vidare erbjuda möjlighetskall granskamot systemen att

och kontrollera säkerställa bevisning felaktigarörande transaktioner.samt

Cleaiingutredningen har föreslagit clearingorganisationer, omfattasatt som av
tillståndsplikt enligt lagen 1992:543 börs- clearingverksamhet,och skallom
kunna tillgodose vissa säkerhetskrav förenadebör med verksamhetensom vara
Konto, clearing och avveckling, SOU 1993:114, 246 f.. Detta motiverass.

det måstemed ställas krav clearingorganisationspå data- ochatt stora en
kommunikationssystem. Datasystemet enligtmåste förslaget ha kapacitet att
klara kraftig, ökningoväntad antalet transaktioner. Om datasystemeten av
skulle bli utslaget, skall snabbt kunna i bruk. Vidareett reservsystem tas
måste, enligt utredningen, krav ställas beträffande fysisk säkerhet i formstora

skalskydd och tillträdeskontroll beträffande faciliteter för dataskyddsamtav
kvalitetssäkerhet. Erforderligaoch back up-funktioner också finnas.bör I

lagtexten preciseras inte tekniska kravende lagstadgade krav skullenärmare.

enligt utredningen kunna bli inaktuellasnabbt med hänsyn till den snabba

tekniska utvecklingen. tillsynsmyndighetenIstället föreslås skall prövaatt om
tekniskade utformade så de de krav tiduppfyllerärsystemen att som mani

i efter bör ställa.annan

På beträffande betalsystem imotsvarande gäller Danmark ochsätt som som
föreslagits clearingorganisationer i Sverigeför bör krav ställas på be-att
taltjänster i tekniskttillhandahålls säkra Betaltjänster bör vidaresystem.

tidsutdräkt. Tjänsterna bör i övrigtutföras onödig överskådliga ochutan vara
användarvänliga. Dessa krav utförligare nedan.behandlas

4.3.2 Säkerhet

säkerhet bör tillgodoses Utöver tekniskaKravet på mening. dei vid rent
organisationaspekterna bör säkerhetskravet ochomfatta företagets att

vilar juridiska säkerheten börverksamheten på stabil juridisk grund. Denen
principerna registreringar på kontonför och verkställandetattavse av

riskernaoch förutformas så rättsverlotingarna inte behöver ifrågasättas attatt
möjligaste behörighetskontroll skallfel i mån elimineras. Funktioner t.ex.som
tillfredsställande bör verksam-lösta. Frågan på vilket sättär styramanvara

betaltjänster uppfylla angivna säker-heten så för kommeratt attsystem
hetskrav.
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Lagreglerade krav

säkerhetskravenuppfyller ärsig betalsystemenEtt försäkrasätt attattatt om
tillståndspröv-samband medtekniska och idirekt i precisera de kravenlag att

En nackdel medi angivna krav.uppfyller lagenningen granska företagenatt
tekniskatill den snabbahänsynförfarande kraven medsådant är ut-attett

kan ocksåLagstadgade kravbli inaktuella.inom kort tid kanvecklingen
svårtutvecklingen. Det kantekniska ävendenkomma hämma attvaraatt
samtligapåtillämpasi de kanbestämmelser lagså generellautforma att
Nya be-betaltjänstlagen.omfattas den föreslagnaskallbetaltjänster avsom
lösas påför dessa kanSäkerhetsfunktionernaständigt.utvecklastaltjänster

Det kantillhandahålls.miljö tjänsten äveni vilkenberoende påolika bl.a.sätt
finnsbegränsningarochtekniska möjlighetervilkaförutsesvårt somattvara

i olika koncept.

l

standardLagsanktionerad
I

säkerhetskravenuppfyllersig betalsystemenförsäkraEtt sätt attattannat om
bransch-ochstandarderdeskall uppfyllaföreskrivai lagär att systematt

förArbetetvedertagna.allmäntkansäkerhetmässiga krav ansessom
bestårstandardinternationellt. Ennationelltbedrivs såvälStandardisering som

till-allmänhetenförbeskrivning ellertekniskregel annatettavenavsom
berördaallamedi samarbeteutformatdokumentDettagängligt dokument. är
grundatgodkännande. Det ärallmäntsamstämmighet eller mediintressenter

inriktat påerfarenhetteknik ochvetenskap,samlade resultatet samtpå det av
fastställtdokumentetVidareför samhället.fördelarna äruppnå de bästa avatt

överenskommelsefrivilligEn standardstandardiseringsorgan. utgörs av enett
standardenförfattningstextidetbli tvingandekan attatt angesgenomsom

förverkligamedelstandardiseringEUgäller. Inom att enettsomses
bedrivs förstandardiseringsarbetetinternationellaDetmarknad. ggemensam

olikamellansamverkankompliceratiteknikområden mönsterolika ett av
standardise-förcentralorganStandardiseringskommissionen ärSISorgan.

Sverige internatio-i derepresentationeninom lagtSverige. SIS harringen i ut
ITS,standardiseringen,InformationstekniskadessaEnnella är enorganen. av

telekommunikation ochinomstandardiseringsarbetetförförening med ansvar
denstandard kanframITS arbetatinformationsteknologi. Sedan enannan
klarstandarden ärinnebärSIS. Dettastandardsvenskoftast attantas avsom

i Sverige.tillämpningför
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De företag så önskar beviskan erhålla företagets produktett attsom om
uppfyller viss standard, vilket certifieras.kallas produkten Fören att att
certifieringen skall omgivningen det certifierandekrävsaccepteras attav
företaget har förtroendeposition marknaden. Internationellt har sedanen
några år pågått arbete med standardisera certiñeringen. Detta skerett att

nationellt tillmäts position ackrediteringsorgan. Dettaatt ettgenom organ som
har till uppgift godkänna ackreditera och företagövervakaatt ut-organ som

färdar bevis certifiering. Det ackrediteringsorganetsvenska SWEDAC.ärom

Standardiseringsarbetet bör ligga till grund för de säkerhetskrav börsom
ställas på betaltjänster. Man bör dock inte i lag uttryckligen hänvisa till

accepterad standard. I stället bör tillsynsmyndigheten idet ankomma på att
tillsynsarbetet beakta såväl internationell i Sverige standard. Enantagensom
framtida utveckling kan möjligen anledning på övervägaatt nyttge om
lagstiftningen tillbör knytas hårdare standarder.antagna

Säkerhetsrevision

tredjeEtt alternativ till åtgärder för försäkra sig betalsystemenatt attom
uppfyller i lagen åläggasäkerhetskraven företagen form själv-är att en av
kontroll rutiner styrelsen i företaget har utarbeta och kontrolle-attgenom somå

E självkontrollefterlevnaden Denna kan följas bolags-med attra av. upp av
i revisorereller föreningsstämman valda åläggs granska säkerhetsfunk-attI
ii tionerna Detta alternativ,för betaltjänsterna. i förening med effektiven.l.I offentlig lösningeni tillsyn, jag den bästa uppfyllaför säkerhets-attvaraanseri

kravet för betaltjänster. Frågan utförligare i avsnitt 4.4.3.behandlasi
i
zls 4.3.3 Snabbhetl
I

vidInom EU har kommissionen speciellt i konsumentfrâgor be-sigengagerat
talningsförmedling. betalningstransaktionFrågan skallhur lång tidom en

behandlas i rekommendation genomsynliga bankvillkor för finansiellata en om
transaktioner rekommendationen behandlas90 109EEG. Iöver gränserna

olika principer. Enligt stipuleras fast tidsram förden fjärde principensex en
varje institut transaktionskedjan, dvs.imellanledutgör ett ett annatsom

Varjeinstitut institut.den överförande den mottagandeellerän partenspartens
från detmellanled skall överföringsorder inom två arbetsdagarverkställa en

inte kan genomföras skallmedlen mottagits från föregående led. Om dettaatt
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princip ifemteinstitut underrättas. Iöverförande och mottagande en
institutmottagandetidsramen för denrekommendationen partens attanges

efter detarbetsdagenförstasina skyldigheter. Detta skall skefullgöra senast
överförandeskall denOm så inte kan ske,institutet mottagit medlen.att

institut underrättas.partens

gälldestudierkommissionen1994 genomförde1993 ochUnder åren som
betaltjänster bland med-prissättningeffektivitet, information och av

landsgränsernabetalningarutvisadeUndersökningarna överlemsstatema. att
oftainformationen till betalaren ärochtid, kostsammaofta lång är atttar

kommissionen tillundersökningar harbakgrund dessabristfällig. Mot av
gränsöverskridandedirektiv rörandetillförslagministerrådet överlämnat ett

kredittransfereringar.

betalningsför-utföraskyldighetenbehandlasi direktivförslagetartikel 5I att
tids-dessabryterhänderviss tid och vadmedling inom motmanomsom

inte harendastdispositiv gällerochBestämmelsen annatärgränser. om
bestämmelser t.ex.allmännanågrabanken harkunden elleravtalats med om

enligt artikel 5skallBetalningenfullgörandeskyldighet.branschavtal om
från detarbetsdagenden femtetillhandabankpunkt l senastmottagarensvara

avsändandegodkändes denbetalningsöverföringenutförauppdraget avattatt
bankenmottagandedenbetalningenefter detdagen ärSenastbanken. att

Enligt artikel 5tillgänglig betalningsmottagaren.förtillhanda skall den vara
stipuleradeöverskrider debetalningsöverföringsuppdragetskallpunkt 2 om

påmedbeställaren räntabank kompenserabeställarenstidsgränserna -
sjätteutgå från densåledesskallförsenad. Räntatid denför denbeloppet är

punkt 3 skallartikel 5 ävenEnligtmottagits.betalningentill dag dådagen den
tid dendenförpå beloppetmed mottagan-kompenseras ränta sommottagaren

bliskallbeloppetfördagöverskridit tidsgränsende banken attom en
sig dockinskränkerbankbeställarensförtillgängligt Ansvaretfor mottagaren.

maximitidentiddenunderbeloppet2 tillenligt artikel 5 punkt ränta som
grundpåuppkommerEventuella förlusteröverskrids.dagarfem avsomom

dröjsmålsavgifter,tid,tillhanda ivarit rättintebeloppet t.ex.mottagarenatt
innebärDettabestämmelser.ansvarig enligt dessainte förbankbeställarensär

skadeståndsbe-nationellaeventuellai deinskränkninginte någondock

föreligga.kanstämmelser som
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Tidsåtgången for betalningstrartsaktion har samband dels med den kostnads-en
besparing betalningsförmedlaren inte betalagör påräntasom attgenom
transaktionsbeloppet sig till betalaren eller till betalningsmottagaren undervare
själva överföringstiden, dels med möjligheten för förmedlaren viaatt
dagslånemarknaden erhålla ränteintäkter, float-intäkter.s.k.

Betalningsförmedlarnas Boat-intäkter har sjunkit under år, vilket kansenare
förklaras med de kundernas ökade medvetenhet och deras förhand-stora
lingsstyrka bankerna. De float-intäkter finns kvar därförrörgentemot som
huvudsakligen hushållens mindreoch de och medelstora företagens betal-
ningar. Detta kan betraktas marknadsmisslyckande det kan knappastettsom -

varken effektivt eller säkert det enda kunnasättet göraattanses vara att en
betalning under och dag till eller företag med kontoetten samma en person
i bank, tillgå sinär bank, beloppet i kontanter föratt taen annan ut attegen
därefter gå till den andra banken och in Vid jämförelsesätta pengarna. en
mellan pappersbaserade och elektroniska betaltjänster kan konstatera attman
float-tiden betydligt längre vid pappersbaserade tjänster vidär elektroniska.än

,
fortsatt utveckling i riktningEn tjänsterallt fler blir elektroniska bordemot att

sålunda automatiskt komma reducera de totala float-intäkterna. Vissa3 att
undersökningar visar den genomsnittliga float-tiden för blankettbaseradeatt
gireringar 24 dagar, medan den för elektroniska gireringarär endast utgör en

Vissadag. beräkningar tyder eliminering float-intäkterna föratt en av
postgirots del skulleendast transaktionsavgift 50 öremotsvara en om per

i transaktion för hålla postgirot skadeslöst. Vid sådant förhållande bordeatt
i

intäkterna i stället kunna uppbäras transaktionsavgifter.genom

Samhällsekonomiska motiv kan tala för bör verka för float-attatt man
intäkterna reduceras. Betalningsförmedlaren motiveras utföra betal-bör att
ningstransaktioner så snabbt möjligt. kan ske reglerDetta attsom genom
införs beräkning i enlighet i föreslagnamed bestämmelserna deträntaom av
direktivet. Liknande ränteberälcningsregler föreslagitshar den norska bank-av
lagskomrnissionen i betänkandet ñnansoppdragFinansavtaler NOUog
1994:19. Ränteberälmingen i det förslaget gäller vid gottskrivning ochnorska

belastning konto inteoch begränsat till betaltjänster. Förslagetendastärav.
i innebär följande.bl.a. Vid insättning på konto skallkontanter räntaav

gottskrivas beloppet från och med första kalenderdagen efter den dagsenast
utsättningen gjordes. Vid gottskrivasgottskrivning konto skall räntaannan av
från och med uppgörelsedagen. Vid skall gottskrivaskontanter räntauttag av
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belastningVidförsista kalenderdagen före dagenmedtill och uttaget. annan
uppgörelseda-kalenderdagen förgottskrivas till och medskallkonto räntaav

beräkningsregel. GenomsärskildfinnshelgdagNär skeruttag engen.
möjligheterbetalningsförmedlarensminskarränteberäkningsreglerföreslagna

float-intäkter.sigtillgodogöraatt

betaltjänster. Omprissättningtydligskerangeläget detDet är att aven
troligtdetfloat-intäkter begränsas, ärsigtillgodogöra attmöjligheten att

sina tjänster sätt,förbetaltkommer annatbetalningsförmedlarna att ta
prissätt-innebäraförändring skullesådanavgifter. En attsannolikt genom

medkompletterasskulle kunnakunderna. Dentydligare förningen blir
innebäradettaskulleenskild kundvarjeränteberälmingsregler. För en

beräkningenredovisadeavgift. Med denförhållandevis ringa ut-somovan
betalnings-50kostnad öreinnebäradetgångspunkt skulle peromen

norskamed deutformasreglernaRäntegottgörelsen skulle,transaktion. om
lågaanledning delsmedförhållandevis litenbliförebild,reglerna avsom

skullevilken kundentid underförhållandevis kortadendelsräntesatser,
skulle kunnaränteberäkningsreglerdylikaInförandettillgodogöras ränta. av

skulle detIndirekt ävenföretagen.merarbete föradministrativtvisstmedföra
bliravgifterna högre änför kundernamerkostnadervissamedförakunna om

vid be-betydelsekan haförhållandeEtträntekompensationen. annat som
motsvarande sättborde,ränteberäkningsreglereventuelladömningen är att

inteochkontoförhållandenförgenerelltgällalagförslaget,norskai detsom
Över-tillkopplad kontot.betaltjänstsituationer ärtillenbart närbegränsas en

särskildainte införamening förenligt mindärförskäl talarvägande att
sarmnanhang.i dettaränteberäkningsregler

direktivförslagetibetalningstransaktionerförtidsåtgångenRegleringen om
lagstiftningnationelliforbetalningar talargränsöverskridanderörande att man
Genombetalningstransaktioner.tidsåtgângen för ettreglerinförabör rörsom

Eneffektiviseras.kommabetalningsströmmarnatidskrav kanpreciserat att
denochrelativt kortblirmaximitidendock atteffektivisering förutsätter att 1

betalnings-utföranärvarandetid det förden ettblir attkortare tarän som
betydelseavtalsförhâllandet detär attbakomliggandeFör detuppdrag. av

i för-tid. Dettaifram ärbetalning kommersig påförlitakankunden att en
betaltjänsterna.förförtroendefor allmänhetensbetydelseocksålängningen av

företidsâtgângeninformationfår ettkundenangelägetdärförDet är omatt
betalningsupp-påställa kravkunnaKunden bör ettbetalningsuppdrag. även att
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Ävendrag skall utföras inom viss maximitid. från konsumentskyddssyn-en
finnspunkt sålunda skäl införa tidskrav i Ett sådant tidskravlag. skulleatt ett

förhindra möjligheten i avtalsvillkor och information användaatt annan
formuleringar innebär betalningsuppdrag normalt kommeratt ettsom att
utföras inom dagar eller liknande. En svårighet införamed i lagx att ett
preciserat tidskrav bestämma relevant maximitidär kan tillämpasatt en som

olikapå betaltjänster. Transaktioner inomsker Sverige börtyper av som av
naturliga iskäl normala fall inte så lång tid gränsöverskridandeta som
betalningar. iEn lag angiven maximitid kan, den blir för lång i förhållandeom
till tidsåtgången for betalningsuppdrag i dag, befaras minska incitamenten för
företagen effektivisera betalningsströmmarna och detta denatt trots att
tekniska utvecklingen innebär möjligheterökade utföra betalningsuppdragatt
on-line och därmed möjligheter minska tidsåtgången. Dessa farhågor göratt

det tveksamt det lämpligt införaär specifikt tidskrav iär lag. Tillatt att ettom
detta alltjämtkommer det bör möjligt för kunden själv väljaatt attvara
betalningssätt efter relationenöverväganden prismellan och snabbhet.av

Det saknas anledning ställa krav betalningar utförssträngare överatt som
landets de krav kan kommagränser än framgå kommandeatt ettsom av
direktiv gränsöverskridande betalningar. Reglering rörande tidsâtgångenom
för gränsöverskridande betalningar bör dock tillanstå dess direktivet haratt

sinfått slutliga utformning. Regler tidsåtgång nationellaför och internatio-om
i nella betalningar ibör sammanhang.övervägas Av denna anledning finnsett

det skäl avvakta eventuellmed reglering tidsåtgångenavseende föratt en
nationella betalningar.

Även inte finnsdet skäl i införa maximitid för utförandelagattom en av
betalningsuppdrag finns det anledning skallkräva uppdragen utförasattatt
snabbt. I snabbhetskravet ligger betalningsuppdrag bör utföras tidsut-att utan
dräkt. Det tidigareär, också betalningsförmedlarenangelägetsagts, attsom
lämnar tydlig information den tid inom vilken uppdraget kommer attom
utföras. Genom de föreslagna i betaltjänstlagenreglerna 2 skall den be-kap.

taltjänstansvarige åläggas informationsskyldighet.fullgöra Frågansådanatt en
informationsskyldighet behandlas utförligare i avsnitt 5.2.om
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Användarvänlighet4.3.4

deutformas såbetaltjänsterna skallanvändarvänlighet liggerI kravet attatt
instruktioner skallUtrustning ochanvändas kunderna.enkelt kansättett av
instruktioner ochkompliceraderespektive förstå. Medlätta användaattvara

finnsDärmedtjänsterna.svårigheter utförakundernaalltför höga krav har att
intedå kanskeKunderna klararisäkerhetenrisk för äventyras.systemenatt

detta harPåfungerar. sättsin kontrollenutföra del systemetattatt avavav
säkerhetskravet.medanvändarvänlighet sambandpåkravet

skallbetaltjänstemabör ställasi sammanhang kravfråga dettaEn är attom
berättigat kan ärkravtillgängliga för alla. Ett uttagsautomaterattvaravara

handikapp, såsomolikamedkan användasutformade så deatt personerav
vissautformningenPlaceringen ochrörelsehinder.och automatersynskador av

korttransaktionersjälv utförarörelsehindradförförsvårar i dag attpersonen
enligtemellertidskulleDetpersonlig kod.användningförutsätter av ensom

betaltjänsterkrav påi allmäntlag uppställamening föra för långtmin attettatt
Fråganalla.användas ärskall kunnadessautformas sådantskall sätt att av
främjaförsökamyndighetshåll böroch frånemellertid angelägen enman

betaltjänster.samtliganyttjamöjligt för flertaletutveckling detgör attsom
intressegrupperingar,olikamedutvecklat samarbetekan skeDetta ettgenom

allmänhetentillhandahållerföretaghandikappinstitutet, ochexempelvis som
betaltjänster.

Överskådlighet4.3.5

olika Förslag.betaltjänsterantalerbjuder kundernaMarknaden ett stort av
enskilda kunderförsvårtkanavtalsvillkor. Det attgäller olikatjänstema vara

vad gällernackdelar,för- ochderastjänster och bedöma t.ex.olikajämföra
relevantasjälva kankunderna görakostnader. Omanvändningsmöjligheter och

Föreffektiv konkurrens.främjasbetaltjänster attolikamellanjämförelser en
helstbetaltjänst devälja denoch kunnaunderlagskall fullgottkunderna ett

jämförbarochtydlig, korrektlämnarnödvändigt företagenvill detha, är att
åvila företagenskyldighet kommersådantjänster. Eninformation sina attom

§§ be-4-5informationsskyldighet 2 kap.reglernaföreslagnaenligt de om
taltjänstlagen.
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4.4 Krav på betalningsberedskap m.m.

Mitt förslag: Ett företag betaltjänstertillhandahåller företagsamt ettsom
utför väsentliga uppgifter sådant skall haföretagettsom

tillfredsställande beredskap betalningsansvar kanför deten som
uppkomma till följd verksamheten, ochav

riskhanteringsplan2. beskriver huvudsakliga risker verksam-deen som
heten förenad med och risker skall hanteras.hur dessaär som anger

Vid revision i företag tillhandahåller betaltjänster i företagsamt somsom
väsentligautför uppgifter sådant företag skall ingå granska be-att

taltjänsternas funktion innehållaoch säkerhet. Revisionsberättelsen skall
granskning. Finansinspektio-uttalande denna Om företaget står underom

tillsyn enligt betaltjänstlagen lagstiftning revisorernaeller skallnens annan
avvakta revisionsberättelsen informera inspektionen gransknings-utan att om

finns särskild anledningarbetet det till det.när

4.4. Betalningsberedskapl

civilrättsliga angående betaltjänstansvarigesDe föreslagna reglerna den ansvar
skadestånd; skadeståndsskyldighetinnebär han kan åläggasatt att utge somen

omedelbart effektuera, företaget inte tillräckligt medkan svår harattvara om
anledninglikvida för betala skadeståndet. finnsmedel kunna Det attatt

motsvarande aktörer på degäller för andraöverväga sätt somom man,
finansiella bör ställa krav på viss betalningsberedskap förmarknaderna, atten

skadeståndsanspråk. Man bör då jämföra med de kravkunna eventuellamöta
1989:827aktiekontolagen Värdepapperscentralen VPC ABställs isom

och med krav clearingverksamhet ställs påde enligt lagen börs- ochsom om
clearingorganisationer.

VPC

registreringGenom aktiekontolagen infördes förkontobaserat systemett av
aktier tidigare förbundnaoch överlåtelse aktier. De rättsverkningar varav som

aktiebreven till på konto hos VPC. VPCmed knöts i stället registrering ären
ansvarigt funktion inte någotfrämst för det kontobaserade tarsystemets men

för aktieaffarerna fullgörs motparten.eget attansvar av
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Ersätzningsregler

funktionsbrister felhandlingar il händelse och VP-systemet kan storaav
följd ersättningsreglernaskadeståndsanspråk komma riktas VPC tillatt mot av

Ersättningsreglerrta följande situationer. Omi 7 aktiekontolagen. omfattarkap.

itidigare till följd reglernaförvärv kommer gälla den ägarenett att mot av
till ersättning6 godtrosförvärv och pantsättning har dennekap. rätt avom

kontrollan-sin till följd förvärvet §. VPC har vidare s.k.VPC för skada 1av
ifelaktigheter i avstämningsregister eller fel samband med upplägg-försvar

VPC skade-ning sådant register. sistnämnda falleller förande I ärettav
felaktigheternainte visasståndsskyldigt skadelidande detgentemot attomen

institutenskontoförandeomständighet utanför VPC:s och deberor en
helt fallaErsättningen till skadelidande ned eller2 §. de kankontroll sättas

§.till skadan 4skadelidandes sida har medverkatvållande denbort om
institutkontoförandetillbaka ersättningVPC har kräva betaldrätt ettatt av

till skada 5 §.vållande medverkateller företagannat som genom

alltför långtgåen-inte VPC:sClearingutredningen har ifrågasatt äransvarom
aktiekontolageniUtredningen bl.a. skadade. föreslår att avsesen somom

sådantanlitatsinstitut eller någon harpå kontoförandeberor ettett som av
VPC visarskadeståndsskyldighetinstitut, VPC fri frånskall attomvara

institutetinstitutet eller någondet kontoförandeskadan har vållats av somav
närvarandeförClearingutredningens förslag beredsanlitat 233.har aa. s.

regeringskansliet.inom

självasamband medi fråga fel harErsättningsreglerna gäller endast om som
betalnings-clearing- ochmed exempelvis dekontoföringen och alltså inte

gällersistnämnda områdeVPC:s försorg. Påfunktioner utförs genomsom
tillprinciper i frågakontraktsrättsligaskadestånds- och rättenallmänna om

ersättning för fel.

betalningsberedskapKrav pá

VPC skulle havilka möjligheterdiskuteradestill aktiekontolagenI förarbetena
ersättningsreglerna ochtill följdskadeståndsarrspråkinfria eventuellaatt av

kontoförande3 RiksgäldskontoretRiksbankenaktiekontolagen ochEnligt 3 kap. §l är
Även institut.bli kontoförandeFinansinspektionensärskilttillståndefterinstitut. kan avamian
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behovet särskild säkerhetsfond 1987882108 kontobaseratprop. ettav en om
för registrering aktier princippropositionen, l98889zNU3,system av m.m.

l98889zl52 l98990:LU5. princippropositionen före-och I anfördeprop.
dragande statsrådet bl.a. följande 40 f..s.

En blikonsekvens de här föreslagna ansvarsreglerna kan VPC får bäraattav
det slutliga för hänföras till fel ellerde skador inte kanansvaret som
försummelse hos det kontoförande institutet. I det föreslagna VP-systemet
skall registreras mycket finansiella tillgångar. Därmed kan också mycketstora

teoretiskt VPC Förskadeståndsanspråk komma mötastora att mot attresas .
eventuella anspråk ersättning för inge förtroende för detdessa och att

enligtkontobaserade hos allmänheten och användare måstesystemet systemets
sinamin full förvissning föreligga VPC blir i stånd fullgöramening att attom

jag inteuppkommande förpliktelser. Hur detta skall åstadkommas anser vara
sintillräckligt så betydelse den måste fåFrågan avgörandeär attutrett. av

till genomförs.lösning innan övergång kontobaserat systemen
aktiekapital måste höjas. åtgärd jagUppenbart VPC:s Dennaär att anser

tillräcklig.emellertid inte För täcka det skadeståndskrav kanattvara som
ytterligare finnasställas VPC, jag medel börkomma att attanser

bildastillgängliga. För detta syfte bör i VPC säkerhetsfond. Denna skulleen
årliga avsättningar disponibla vinstmedel. Ettkunna byggas avupp genom

till tillskjuts i årliga avgifter.alternativ medel fonden formär attannat av
Även naturligt intresse rationellhar och säker värdepap-staten ett av enom

idelägare VPC, jag intepershantering och därutöver är att statenanser -
garantiförbindelser bör för eventuella skadeersätt-ställdautöver ansvara-

Kostnaderna iningar i för säkerheten detkontobaserat system.ett nya
dvs. kontoförandei bäras användarna detta, debör ställetsystemet av av

vilkasbolagernittenter anslutna till ochinstituten de är systemetsamt somI
l garantiför-Säkerhetsfonden bör efter handuppdrag VPC handlar. ersätta- - -
3 till säkerhetssynpunkt lämpligt belopp.bindelserna och byggas ett urupp

vad bör utredasUtöver jag detnämnts ett ytterstaatt omsom ovan anser
betalningsansvar åligga skulle kunna konstruerasskall Dettaanvändarna.
olika i ellerform solidarisktsätt, ett rata partet.ex. ett pro ansvar.av ansvar

uppbyggnadMot bakgrund vad jag föranfört formernabör av enenav nu
användaresäkerhetsfond ytterligare för närmaresystemetssamt ansvar

hörandeDetta kommer efterske inom finansdepartementetövervägas. att av
aktiekapital,storlekenberörda Därvid naturligtvis ocksåbörparter. av

tillräckligttill belopp.garantiförbindelser och säkerhetsfond bestämmas
de skadeståndskrav kanGenom dessa föreslagna åtgärder jag att somanser

ersättas.komma ställas VPC strikta bör kunnaatt p.g.a. :s ansvar

skall firmas beredskapI 1988892152 165 föreslogs dets. attatt eng prop.
i minst 500 miljoner kronor ochskador i VP-systemet uppgår tillersätta som

erriittenternaskallskador uppgår till 300 miljoner kronor ersättasatt avsom
ersättning intei mångarantiåtaganden denianspråktagande derasavgenom
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enligt försäkringsavtal ersättningsfråganutgår VPC slutit. Beträffandesom
anförde föredragande statsrådet VPC ådra sig skadeståndsan-skulle kunnaatt

följd otillräckliga säkerhetsâtgärder ellertill bl.a. strömavbrott,svar av
obehörigen överförrnanipulationer med datorsystemet, någont.ex. attgenom

vid utbetalningstillfälle till sitt konto.all utdelning från bolag egetett ett
teoretisk beräkning detVidare anfördes svårtdet mycket göraäratt att aven

till följdtvingasskadeståndsbelopp VPC kan komma utgeatt avsom
ansåg detansvarsbestämmelserna. Föredragande statsrådet dock att vore

uppgåendeinom VPC beredskap för täcka skadorrimligt det fanns attom en
bordeför säkerheten itill minst 500 miljoner kronor. Kostnaderna systemet

möjlighet tecknaVidare anfördes VPC harbäras användarna. attattav
försäkringenskador. I de fallförsäkring medel finns täcka uppkomnaså att att

emittenterna.inte omfattar inträffade skadan, skall skadanden ersättas av
höja avgifterkunde detäcka uppkommen skadaYtterligare sätt attattett vara
åtgärder ansågtjänster. Genom dessaemittenterna betalar för VPC:ssom

för VPCfinnas beredskapstatsrådet det skulle godföredragande attatt en
särskildskador det skulle byggasrimliga förutsebaraersätta attutan upp en

säkerhetsfond inom VPC.

Clearingorganisationer

tillstånd enligt lagenhar fåttclearingorganisation företagEn är ett omsom
Enligt lagdriva clearingverksamhet.clearingverksamhetbörs- och att samma

trädaterminsavtali options- elleri yrkesmässigtclearingverksamhetbestår att
Clearing-fullgörs.avtaletpåin eller sätt attannat garanterapartsom
definitionvidareföreslagit33 239 harSOU 1993:114 ochutredningen ens.

Enligtavvecklingsverksarnhet.innefattaclearingverksamhet till ävenattav
såväldvs.i allmänhet,finansiella instrumentomfattautredningen bör lagen

terminer, underoptioner ochderivatprodukteravistainstrument andra änsom
enligtDefinitionen börfinansiella instrument.frågaförutsättning det äratt om

betalningsförpliktelser och det ärclearingutredningen också omfatta omav
Utredningens förslaginte.instrument ellerbetalning finansiellafråga avom

regeringskansliet.inombereds för närvarande

Ersänningsregler

åi avtalen eller sättinanisation förutsätts trädaclearinoorEn annatartsom P8c
riskersig organisationenikläderHärigenomfullgörs.dessa somgarantera att
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kan organisationen blir ersättningsskyldig. Organisationengöra kan ävenatt
bli ersättningsskyldig till följd olika fel uppstår i verksamheten. Det kanattav

fel begås anställda eller tekniska fel för vilka clearing-vara som av
organisationen inte kompenseras utomstående. Någon uttrycklignågonav
ersättningsregel finns dock inte.

betalningsberedskapKrav på

Enligt 8 kap. 5 § clearinglagen börs- och clearingverksamhet skallom en
organisation ha kapital, försäkring liknande förluster i formeller skydd mot

dylikt tillskadeståndsanspråk eller kan drabba organisationen följdav som av
clearingverksamheten. I förarbetena prop. 199l92:1l3 uttalades säker-att

clearingorganisation utformathos skall så betryggandehetssystemet en vara
garantiåtaganderisken för organisationen skall behöva infria sittatt att

minimeras. Det inte helt utesluta sådanakunderna går dock att attgentemot
clearingorganisationenssituationer ändå uppstår. l sådana fall utgör eget

garantiåtaganden uppfyllas.kapital säkerheten för dess kanden yttersta att

situationen clearingorganisationer ådrarI förarbetena behandlas denäven att
ersättningsskyldighet olika i kansig för fel uppstår verksamheten. Dettasom

f clearingorganisa-fel anställda eller tekniska fel för vilkabegåsvara som av
I tionen inte någon utomstående.kompenseras av

förslag kapitalkrav clearingorganisation lades framEtt till allmänt aven
j inVärdepappersmarknadskommittén. Något emellertid intesådant krav togs
i föredragande statsrådetenligti lagstiftningen. Kravet kapitalstyrka borde,

riskerutgångspunkt från de199l92:1l3 126 ställasprop. med soms.
till följduppkommerfaktiskt riskerverksamheten belastas Såväl de somav.

riskersådanaclearingorganisationen står för avtalenatt garant somav som
Omfattningenförenade själva skall beaktas.med verksamhetenär avsom

verksamheten,risker omfattningendessa inte bara beroendeär utanavav
olika säkerhetsarrangemang,verksamhetens Vidare beaktaockså börart. man

clearingorganisatio-tillförsäkringar och avtal bidrar begränsaandra attsom
kapitalkraven tillrisktagande. Det därför nödvändigtär att anpassanens

sammanvägning allaverksamhetsforhållandena i varje enskilt Efterfall. aven
vilken kapitalstyrkabedömningrisker det möjligtär göratyper att avav en

sådan be-tillräckligtkrävs i enskilda fallet. Det intedet göraär att ensom
kapitalkravet måstetillståndsprövningen,dömning i medendast samband utan
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bli för återkommande granskning allteftersom verksamheten ökarföremål en
i i övrigt. Eftersom kraveneller minskar volym eller förhållandena ändras som

olämpligt i lagenskall på individuell prövning ansågs detställs baseras atten
överlåtas tillskulle utformas. I stället borde detförsöka hur kravenange

Finansinspektionenregeringens bemyndigande,regeringen eller, efter att
respektiveaktiekapitalföreskrifter vilka krav påmeddela närmare om

driverföretagtillämpas föroch förlagsinsatser skullemedlems- somsom
optioner terminer.clearingverksamhet i eller

finansiellaclearingorganisationersClearingutredningen behandlar frågan om
kravenf.. För kunnaSOU 1993:114 241 att anpassas.resurser

§ skallbestämmelsen i 8 kap. 5utredningenfinansiella föreslår attresurser
clearingorganisationställer kravsåkompletteras egetattatt genomenman

till-skall haliknandegaranti försäkring eller på sättkapital, eller annat en
föruppkommabetalningsansvar kanför sådantfredsställande beredskap som

kanclearingverksamheten. Vad utgöraorganisationen till följd somav
inte.dockliknande sätt anges

clearingorgamsation, detrelativt vanligtInternationellt det utöverär att en
sådanUppbyggnadenclearingfond.kapitalet, förfogar s.k.över av enenegna

tillskott från medlemmarna.årliga avgifter ellerskefond brukar genom

Betalningsberedskap för betaltjänster

betaltjänsterfelbehandlingar i förfunktionsbrister ochl händelse systernav
tillhandahållerriktas företagskadestándsanspråk kommakan motatt som

be-Ansvarsreglernabetaltjänstansvariga.betaltjänster ochallmänheten är
olikaföljd feluppstå tillErsättningsskyldighet kani avsnitt 5.4.handlas attav

påmänskliga ellerpåDet fel berori verksamheten. kanuppkommer vara som
finansiell styrkagodpåfinns anledning ställa kravDettekniska faktorer. att

Verksamheten börbetaltjänster.tillhandahåller allmänhetenföretaghos som
allmänhe-säkerställersålångsiktighet och stabilitet,tillräckligha att manen

verksamheten.förtroende förtens

tillhandahållersamtliga företagbör ställas påfinansiell styrkaEtt krav som
icke-finansiella företag.såväl bankerbetaltjänster, dvs. påallmänheten som

till-inte självaföretag,påställa sådana kravfinnas skälDet kan ävenatt som
uppgifter vidväsentligasigbetaltjänster väl åtarhandahåller allmänheten men
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utförandet sådana tjänster. vilka tillståndspliktDessa företag, omfattasav av
enligt 3 kap. 2 § förslaget till lag betaltjänster, iblandbrukar kallasom
scrvicebyrêter.

Risken servicebyråför skall sig skadeståndsansvar emellertidådra äratt en
beroende avtalats betaltjänstansvarigavad mellan detta företag och detav som
företaget. Riskerna för sig skadeståndsskyldighet varieraådra torde ävenatt

olikaväsentligt mellan företag tillhandahåller allmänheten betaltjänster.som
Anledningen till omfattning varieradetta verksamhetens och kanär att art

tillbetydligt. Ett krav på betalningsberedskap bör därför denanpassas
i varje särskilt fall frågaverksamhet det ärsom om.

olikaKravet betalningsberedskap kan tillgodoses Det ankommersätt.

företagsledningen i varje enskilt företag utforma beredskapen på sådant sättatt
tillfredsställande för företaget. Syftet medden beredskap det aktuellaatt enger

tillgängligadet skall finnas likvida medel förbetalningsberedskapen är att
riktas företaget. Medlenskadeståndskrav kan kommaeventuella att motsom

betaltjänstföre-öronmärkta för ändamål. Eftersomi princip dettaskall vara
väsentligt riskerna i verk-varierar och därmedverksamhet äventagens

olikakunna tillgodosessamheten bör beredskapen sätt.

till särskild slagsEtt alternativ medel fond,företagen avsätterär att enen
säkerhetsfond. fond föreslogs försådan kan, på motsvarandeEn sätt som

avsättningar disponibla vinstmedel.VPC:s del, årligabyggas genom avupp
till särskild fond fråganVid avsättning uppkommermedel avsätt-omenav

Enligtbetaltjänstföretaget.avdragsgillaningarna kostnad förär som en
avdragsgilla. Iinteregler skulle sådana avsättningarnuvarande vara

reglerarbestämmelserskattelagstiftningen finns fåtalendast ett somnumera
särskilda I lagentill fonder.vid avsättning medelavdraggörarätten att av

för fondav-avdrag1990:663 ersättningsfonder finns möjlighet göraattom
inventarier, byggnaderskattepliktig erhållits försättningar ersättning harom

fastighet harsamband medmarkanläggningar eller för ioch mark att en
inlösen. Det högstaexpropriation ochpå grund tvångavyttrats, t.ex. av

tvångsavyttringsfallenvidtill ersättningsfondbelopp kan årsättassom av en
skattepliktiga vinsten.den

betalningsbe-företag ordnaintressant för berördaFör det skall attatt vara
förutsättning företagenfondavsättning torde detredskapen attvara engenom
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tillför avsättninggjorda avsättningar. En avdragsrättmedges avdrag för en
skada. Medför icke uppkommensärskild fond innebär avdragsrätt ännuen en

till företagrestriktiva inställning inom skatterättenhänsyn bl.a. till den att
sannoliktsärskilda fonder, det inteavsättningar tillmedges avdrag för är att

Vid sådantvinnaavdrag skulle gehör.lagförslag skulle medge sådantett som
fondavsättningsannoliktinte företagenförhållande detär ettatt varaanser

alternativ företagenbetalningsberedskapen. Andralämpligt ordna ärsätt attatt
behovet be-försäkring. Eftersombankgaranti eller tecknarköper avenen

vilketpåvariera i olika företag bör detkommatalningsberedskap kan sättatt
preciseras i lag.tillgodoses intebetalningsberedskapen skallsätt

tillsyn enligtoffentligtillståndsplikt ochskall omfattasFör företag avsom
lagen finansiellabehovetenligt lag kommerbetaltjänster eller avannanom

auktorisation.medgesmed företageti sambandprövas attattresurser
återkommandeföremål försådanaskall behovetDärutöver resurser varaav

ellerminskar i volymellerverksamheten ökargranskning, allteftersom

granskningenlöpande kommeri övrigt. I den ävenändrasförhållandena
tillfredsställande såbetalningsberedskapentill ärrevisorerna kunna attatt se

stabiliteten i företaget bevaras.att

till§ förslagetvilka enligt 3 kap. 3med slutna betalsystemnäringsföretagFör
påtillståndsplikt bör det ankommaundantagna frånbetaltjänsterlagen ärom

tillfredsställandehartill företagetrespektive företagstyrelsen i attatt ense
till-förmotsvarandeskyldigheter. Påfor dylika sättbetalningsberedskap som

dennasärskilt granskaåvila revisorernafår detståndspliktiga företag attatt
tillfyllest.beredskap är

Riskhanteringsplan4.4.2

enskiltvarjebetaltjänstverksarnhet ivilka riskerbedömaFör kunnaatt som
verksamhetsådandriverföretagmed, börföretag förenadär varasom

planeradedenriskanalysingåendeochskyldiga göra avatt noggrannen
risker företagettill debegränsadinteAnalysen börverksamheten. somvara

sådantmedrisker förenadedesigikläder är systemetäven somutan somavse
betalningsväsendet.marknaden och förföroch därmedför parterna

beskrivningen hur dessaföri sin grundenriskanalyssådanEn utgör tur av
börriskhanteringsplanen upprättasBeskrivningenrisker bör hanteras. av--
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tillhandahållerföretag företagallmänheten betaltjänster samtsom av som
vid utförandet i betaltjänst-deltar betaltjänst 3 kap. 2 §såav en avsessom

riskerlagen. Av denna plan bör framgå vilka huvudsakliga verksamhetensom
med riskerförenad och hur dessa skall hanteras.är

4.4. 3 Säkerhetsrevision

sigTill följd datoriseringen finns det i dag många ägnar attexperter somav
infomiationssystemens Många företagoch kontrollera säkerhet.granska större

granskning i dataenheten ochtillgång till särskild för sådan bådehar personal
IT-säkerheten. Revisorer, interna,såvälsamordnare externa somsom av

granskning kallas ibland för IT-granska IT-säkerhet. Sådanarbetar med att
revision.

diskuterats tidigareinnebär på ökad IT-säkerhet harRegler krav avsom
Datastraffrättsutredningen, i bl.a.utredningar. hade uppdrag göraatt ensom

till ochprocessrättsliga frågor med anknytning data-straff- ochöversyn av
lagförslag för styrelsernateleteknikens utveckling, lämnade ansvaretett om

iinformationsteknologi. Förslaget lämnadesi aktiebolag beträffandei ut-
InformationsTeknologinInformation denochredningens slutbetänkande nya

processrättsliga frågor SOU 1992:110. Förslagetstraff- och somm.m.-
tillstyrkts Samrådsgruppen för samhälletstill lagstiftning harinte lettännu av

lagförslaget förtydligandeSAMS. l föreslåsinom dataområdetsäkerhet ett
i så organisationen den1975: 13856 § aktiebolagslagen8 kap. ävenatt avav

uttryckligeninformationsbehandlingenautomatiska nämns ett ansvars-som
Pådirektören.område för styrelsen verkställande sättoch den somsamma

medelsförvalt-bokföringen ochför organisationenstyrelsen attansvarar av
styrelsen skallföreslåsinnefattar tillfredsställande kontrollningen att svaraen

verkstäl-föreslås denVidareorganisationen beträffande lT-säkerheten.för att
förmedelsforvaltningendirektören inte skall för ävenendastlande utansvara

betryggandepåinformationsbehandlingen sköts sätt.automatiskaden ettatt
skyldigheten enligt lO kap.ocksåändringen förtydligasden föreslagnaGenom

pårevisionsberättelsen anmärkaaktiebolagslagen för revisorerna ilO § att
Revisorer FAR anfördeAuktoriseradei Föreningenbrister IT-säkerheten.

styrelsenspreciseringar avseendei sitt remissvar utredningens förslagöver att
revisorernas gransk-kan påverkadirektörens ansvarsområdeoch verkställande

° informationsteknologi.förkortninglT är aven
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nings- rapporteringsplikt.och Förtydliganden ansvarsfördelningen mellanav
l styrelse, verkställande direktör och revisorer positiva för revisorskåren ochärx2
5 för allmänhetens förståelse för olika uppgifter och FARroller. ansågorganens

dock styrelsens direktörensoch verkställande borde bli föremål föratt ansvar
djupare analys och den borde Aktiebolagskommitténbehandlas Juatten av

1990:08. Enligt information utredningen inhämtat kommitténden frånsom
kommittén inte behandla frågan IT-säkerhetämnar närmare.att om

IT -revision i Danmark

finns särskilda IT-revision, systemrevision, iI Danmark regler ellerom
finansiella företag. Den tillsynsmyndigheten, Finanstilsynet, hardanska

särskilda systernrevision bekendtgørelseutfärdat regler genomförandeom av
datasäker-den 12 december 1991, varmed allmän ADB-kontrollavses avav

v
pengeinstitut anslutits tillheten, såväl i hos i andrasystem systemsom som

. auktoriserad revisoråligger bolagsstämmansådant Detsystem. att utse en
revisionskommitté instruktioner föreller bl.a. skall godkännaen som

systernrevisionsavdelningen varje revisionsprotokolloch år upprätta ett som
till Finanstilsynet. protokollet skall bl.a. framgåskall Av systemte-omges

visionen i enlighet revisionssed, revisionen uppfyllerhar utförts med god om
erhållitutformningen systemrevision, revisornföreskrifterna angående omav

i betryggande.upplysningar och datasäkerhetenbegärda ärsystemetom

Statsauktoriserade Revisorer FSRföreningen Föreningen afDen danska

i analogi godbör finnas för god IT-sed meddetatt normernanormanser en
därför tillsammans medbokföringssed och god redovisningssed. FSR har

Informations-Föreningen Revisorer i Föreningen foraf Interna Danmark och

EDB-skikk 1992. l skriftenkvalitet framställt skrift kallad Godt sägs atten
sedvänjor praxis,branschmässiga och denGod IT-sed deär somsom norm

fackfolk,tidpunkt kunnigt och ansvarsmedvetet medvid varje efterlevs av
på klart,skall utformas och genomförasavseende lT-verksamheten ettatt

skall vidare genomförasöverskådligt verifierbart Säkerhetsåtgärderoch sätt.

i linjetillräcklig driftsäkerhet medför säkerställa data- ochsystem-,att en
lagstiftning. God IT-sed företaget har kännedomrelevant förutsätter att om

IT-användningen ochnödvändigheten IT, riskerna medlT-beroendet, av
uppgifterskriften vilka roller ochför bruket IT. I utpekasansvaret somav

på systemdriften,ledningsgruppen med avseendegäller för och användarna

säkerhetsfunktionen.systemutvecklingen och
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Finansinspektionens allmänna råd

Finansinspektionen har den 24 november 1994 antagit allmänna råd FFFS

inom1994:35 avseende styrning, intern information och intern kontroll

institutenkredit- och värdepappersinstitut. Råden syftar till säkerställaatt att
riskerna i för dettahar god kontroll verksamheten ochöver ansvaret ytterstatt

institutens till klargöra styrelsensligger styrelser. Räden syftar sålunda att
styrelsenför den interna riskkontrollen. Enligt de allmänna råden böransvar

operativa verksamheten oberoende,försäkra sig det finns från denattom en
granskningsfunktion organisatoriskt direkt underställd styrelsenintem ärsom

direktören. Granskningsfunktionen bör granska ocheller den verkställande

organisation, interna kontroll. Dennainstitutets rutiner ochutvärdera

internrevisionen. oberoende ADB-granskning kan lämpligen utföras Enav
utvärderarevisionsfunktion enligt allmänna råden, granska ochbör, de även

l förvaltning ADB-systemen.utveckling, drift och av

Säkerhetsrevision för betaltjänster

revisoreruttrycklig skyldighet förfinns närvarande ingen lagstadgadDet för

Flertaletinformationssystemens säkerhet.särskilt granska och kontrolleraatt
omfattning torde dockdriver betaltjänstverksamhet någonföretag seavsom

omfattar granskning detill revisionen företaget även systematt somavav
finnsgaranti för eller så skerbetaltjänster. Någon kontrollanvänds för attav
i deinte minst för upprätthålla säkerheteninte. angeläget,dock Det är att

betaltjänster, det vid revision företagföranvänds attsystem somavsom
granskning i detta avseende.för betaltjänster skerhanterar system en

revisorerskyldighet föruttryckligen i föreskrivaOm lag skulle attenman
anledningbetaltjänster, finnssärskilt granska IT-säkerheten såvitt attavser

betaltjänster ellerifrågasätta sådan granskning börenbart omavseom en
IT-säkerhet kanBehovetdiskuteras ifrågan bör sammanhang.störreett av

betaltjänster.justnaturligtvis finnas verksamhetför röräven änI somannan
i

överloppsgärning regleraskulle kunna gällande detDet även göras är attatt en
ifinns dock skäl dettamin meningIT-revision just för dessa tjänster. Enligt att

IT-revisionbehovetlagstiftarens uppmärksamhetsammanhang fästa avav
revisionkrav på sådangenerelltbetaltjänster. Genom i lag uppställa ettatt

säkerhetsnivå förtillfredsställandeeffektivtpå uppnåtorde sättett enman
betaltjänster.föreslagen lagomfattassamtliga betaltjänster omavsom
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övervägandeDärigenom tillgodoses konsurnentskyddsintresset. skäl talaräven

i införa särskilt IT-revision. Frågandärför för denna lag krav äratt ett
emellertid vilket skyldighetpå sådan bör utformas.sätt en

driver betaltjänstverksamhetFör företag gäller bestämmelsernasom om
föreningar,revision i aktiebolagslagen, ekonomiskalagen 1987:667 om

årsredovisning ibankrörelselagen 1987:617, lagen 1980:1103 m.m.om
möjlighetvissa företag 1992:160 utländska filialer Enoch lagen ärom m.m.

Främst tydlig-införa uttryckligt krav på lT-revision i dessa lagar.att ett
införas i betaltjänstlagen.hetsskäl talar dock for sådan bestämmelse böratt en

säkerhet börSkyldighet särskilt granska betaltjänsternas funktion ochatt
revisions-revisorerna. Iföreningsstämman valdaåläggas de bolags- ellerav

fungerandeingå bl.a. granska betaltjänstverksamheten hararbetet skall attatt
övrigt krav kanbehörighetsrutiner i uppfyller dekontrollsystem och samt som

skall ocksåintern revisionsarbetetförenliga med god kontroll. Ianses vara
IT-användningen för bedömakritisk granskningingå genomföra attatt en av

internasina plikter gäller säkerheten och denledningen uppfyllt vadom
revisorerna riskerna i verksamhetenkontrollen. Vidare bör värdera som en

till fel brister i räkenskaperIT-användningen kan upphov ochföljd att geav
kanekonomiska förlusterårsredovisning värdera riskerna medoch samt som

omfattaRevisionsarbetet bör ocksåi lT-användningen.följa bristerav
generella kontrollerna ochsig deinsamling uppgifter för övertygaatt attomav

till verksam-tillräckliga med hänsynIT-områdetsäkerhetsätgärderna är
lagar.relevantaoch verksamheten efterleverförutsättningarhetens att

i granskningsarbetet börbrister framkommersvagheter ellerEventuella som
främsttill företagsledningen. Syftet därmedrevisorn är attrapportera

ledningen skall vidta åtgärder.

revisionsberättelsenUttalande i

revisionsberättelse tillvarje räkenskapsårskall förRevisorerna avge en
13 § lagen10 § aktiebolagslagen, 8 kap.10 kap.bolagsstämman. I om

i vissaårsredovisningföreningar, kap. 10 § lagenekonomiska 4 m.m.om
skallrevisionsberättelsen§ bankrörelselagenföretag och 3 kap. ll attanges

enlighet med be-iårsredovisningen gjortsinnehålla uttalande uppom
revisorernasbestämmelserVidare finnsi respektive lag.stämmelserna om

såvittrevisionsberättelsenuppgiftsskyldighet igranskningsskyldighet och
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gäller skatter avgifter.och åvilarDet också revisorerna skicka inatt genast en
avskrift revisionsberättelsen till skattemyndigheten för det fall företagetav att
åsidosatt sina skyldigheter avgifter. Revisionsberättelsenavseende skatter och

innehållabör uttalandeäven granskningen såvitt betaltjänsternasom avser
funktion och säkerhet.

Kraven säkerhetsrevision skyldighetenoch uttalande i revisions-göraatt
såvittberättelsen granskningsarbetet gälla för samtliga företagböravser som

yrkesmässigt tillhandahåller allmänheten betaltjänster företag utföroch som
väsentliga uppgifter sådana företag 3 kap. 2 § lagförslaget. Omse denna

bestämmelse i införas i angivnastället bör föregående stycke lagar eller om
hänvisning till betaltjänstlagendet bör ske dessa lagar från bör övervägasen

i vidare Frågan lämpligensammanhang. skulle kunna behandlasett av
Aktiebolagskontrnittén Redovisningskommitténeller Ju 1991:07.

Rapporteringsskyldighet Finansinspektionentill

Utöver skyldigheten för revisorer uttalanden i revisionsberättelsengöraatt
åligger revisorerna begäran uppgifter i vissa Idet lämna avseenden.att
vilka i bestämmelsen revisorersavseenden detta kan ske regleraranges som
tystnadsplikt. ordningEnligt gällande har revisorer mycket långtgåendeen
tystnadsplikt. Om det skulle lända till förfång för revisor inteföretaget får en
lämna upplysningar sådana företagets fåttangelägenheter hanut om som
vetskap granskningvid utförandet sin till utomstående, enskildaom av
aktieägare eller enskilda styrelseledamöter. Tystnadsplikten omfattar således

upplysningar Tystnadsplikten i principinte inte gällerkan skada bolaget.som
inteinte bolags- och helleroch föreningsstämmangentemot gentemot

Finansinspektionen.

brister betaltjänster-Det angeläget företagsledningen får avseendedelär att av
funktion under revisionsarbetet såoch säkerhet upptäcks attnas som

erforderliga företagsledningenåtgärder kan vidtas. underlåterFör det fall att
vidta åtgärder det tillsynsmyn-angeläget revisorerna uppmärksammaräratt att

digheten värdepå fel och brister. För tillsynsarbetet detär attstortav
revisorerna håller tillsynsmyndigheten granskningsarbetet. Detunderrättad om

således inte brister enbart ibör tillräckligt svagheter och anmärksattanses
revisionsberättelsen. finns särskild anledningI stället bör revisorerna, detnär

framkommit vid revisionendärtill, informera tillsynsmyndigheten vadom som
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Finansin-står underfunktion säkerhet. Företagbetaltjänsternas och somav
sådanlagstiftning skall stå undertillsyn enligt ellerspektionens somamian

skyldigabetaltjänster skall sålundaenligt förslaget till lagentillsyn attvaraom
information.sådantillsynsmyndighetenlämna

Auktorisation och tillsyn4.5

Allmänt4.5. 1

samhällsintressenviktigadäri sammanhangAuktorisationslagstiftning används

Sett frånnäringsfrihet.principenbegränsningmotivera omavenanses
friabegränsning i denlagstiftninginnebär sådanföretagarsynpunkt en

särskilterhållitdeendastemellan,företagarnakonkurrensen att somgenom
verksamheten.auktorisation fårtillstånd utöva

betaltjänster förbetalningsförmedling och andratidigareSom ärnämnts
dessasida,samhälletsfrånnågon tillsynunderkastadenärvarande inte trots

betalningsväsendetsamhällsekonornin. Eftersomför helatjänsters betydelse
betydelsefullabankernaseftersomochdomineras bankerna mestett avav

delnaturligtvisbetahiingsförmedling, ståribestårverksamhetsområden storen
särskiltNågot kravoffentlig tillsyn.praktiken underiverksamheten attav

oktrojprövningenmedbetalningsförmedling i sambandvidriskernabeakta
i bank-rörelsereglerspecifikafinns någrahelleremellertid inte.finns

betalningsförmedling.särskilt påsiktelagstiftningen tarsom

till-företagstårkreditmarknadsbolagbanker ochundantag förMed som
verksamhettillsyn. Deninte underbetaltjänsterhandahåller allmänheten som

Konsumentverketsundervissa avseendendock idriver stårföretagdessa
marknadsföringslagen1992:830,konsumentkreditlagenstödtillsyn med av

konsumentförhållanden.iavtalsvillkor1994:15121418 och lagen1975: om
bensin-detaljhandeln ochinomåsyftas företaghärföretag ärDe som

MedAB.Kortbetalning ServoBGC ochföretagbranschen, även sommen
betalningsförmedlingavsnitt 4.2risker seochtill de problemhänsyn som

samhället börskäl förstarkatalarförenade med,betaltjänsterandra attoch är

verksamhet.iinsyn dennaha
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Bör betalyänstverksamlzet endast få drivas företagvissaav

Den första frågan bör besvaras i sammanhangdetta betalnings-ärsom om
förmedling och andra betaltjänster tillhandahålls allmänheten skallsom
bedrivas endast vissa institut. För finnsnärvarande inte några sådanaav
uttalade begränsningar i den svenska lagstiftningen. Betalningsförmedling och

flertal betaltjänster förutsätter dock ofta möjlighet inlåningett att ta emoten
från allmänheten eller möjlighet bevilja krediter. Därmed träffas bankeratten
och andra företag tillhandahåller betaltjänster tillstânds- tillsyns-ochsom av
krav enligt bankrörelselagen eller lagen 1992: 1610 kreditmarknadsbolag.om
I andra länder situationen densamma. EMI Europeanär Monetary Institute,

samarbetsorgan för centralbankerna i EU-länderna, har dock uttalatett att
förbetalda kort kan laddas med köpkraft och användas olika för-som
säljningsställen och därmed bli mindreeller generellt gångbara skall fåmer
tillhandahållas endast kreditinstitut. Motivet till detta betalningen förär attav

sådant förbetalt kort jämförbart med inlåning medel frånett anses av
allmänheten. Eftersom inlåning från allmänheten i princip begränsad tillär
kreditinstitut bör, enligt EMI, princip tillämpas för dessa kort.samma

Frågan vilka drivaföretag skall betalningsförmedling ochom som
tillhandahålla betaltjänsterallmänheten andra har samband med den finansiella

lagstiftningens frågauppbyggnad. Denna har behandlats i inledningskapitlet

avsnitt 1.4. Enligt min mening kan sålundadet finnas skäl ytterligareatt
ingåvilka faktorer skall i bartkrörelsedefinitionen. Vidareompröva kansom

det finnas utvidga bankernasskäl inlåningrätt från allmänhetenatt att ta emot
till också omfatta vissa finns intekreditinstitut. Det dock skälandraatt att
förbehålla vissa institut betalningsförmedlingtill eller andraensamrätten
betaltjänster.

Hur kan behovet offentlig insyn i betalgänstverksamhet tillgodosesav

Främst hänsyn tillmed de risker verksamheten förenad med börärsom
samhället insyn i betalningsförmedling till-ha andra betaltjänsteroch som
handahålls vilkenallmänheten. Eftersom riskerna varierar beroende på verk-

samhet företaget i övrigt bedriver, insynen utformas olika Sam-bör sätt.

insynhällelig kan uppnås främst auktorisation i förening medkrav pågenom
olikaverksamheten ställs under offentlig tillsyn. Tillsynen kan utformas påatt

alternativ tillberoende vilken myndighet tillsynsmyndighet. Ettsätt ärsom
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skallbetaltjänsterallmänhetentillhandahållertillståndsplikt företagär att som
iförfarande tillämpassådantregistrering. Ettverksamhet försinanmäla

Danmark.

kortutgivareförföreskriver skyldighetkontokortslagen attdanskaDen en
skall företagetanmälanFO. IForbrugerombudsmandentillsiganmäla

andrabetalningsrutiner ochbl.a.organisationen, betalsystemetbeskriva
föreskrifter skallmed lagensi enlighetinformationdenprocedurer, som

betalsystemverksamheten. Ettövriga villkor förtillhandahållas kunderna samt
FO.granskasAnmälningarnaanmälts.drift innan det harifår inte avtas
inte.emellertidkortutgivaren skerellergodkännandeNågot systemet avav

sådantpåbetalsystem sättsinakortutgivarna ordnar attskall övervakaFO att
skyddfrivillighet ochöverskådlighet,på motställda kravi lagende uppfyller

missbruk.

Banklagskom-norskafått från denutredningeninformationEnligt den som
bedrivatillståndkrav påföreslåkommissionen attdiskuterarmissionen att
mellanskillnadenprincipiellaDenkontokortssystem.ochbetalningssystem

kanaliseringförbetalningssystem öppetär systemdessa är ettatt ettsystem
slutetkontokortssystem ärmedan systempenningström, ett somettav en

kortinnehavare.ochkortutgivareförhållanden mellanbilateralareglerar
särskiltfordradiskussionernaenligtskallallmänhetenförBetalningssystem

ansvarig operatör,skall upprättastillstånd,ansökantillstånd. l enavsomom
ochavräknings-vilkainstitutionerkontoförandevilkaskall samtanges

skallframgå hurskallVidarei systemetskall ingådatacentraler systemet.som
troligtvisTillsynsmyndigheten,verka.skalloch hur detorganiserat somvara

driftsplanerochorganisations-vissa samtgodkännaskallNorges Bank,blir
diskuteraskontokortssystemBeträffande attföretag.ingåendeavtal mellan

ochsådanaetableraskall fåfrittpostgirot systemoch varabankerna
förutsättningunderñnansieringsföretagforskall gällakortutgivare. Detsamma

drivaskall fåföretagandradiskuterasVidaretillstånd.ingår i deras attdetatt
tillriktasbankinghomeliknande t.ex.eller enkontokortssystem system som

förfrågadettillstånd. Omefter är systemendast ettobestämd krets om
något högreellertill 500 kronorladdningsbarakortförbetalda är uppsom

tjänster,ochkortutgivarensbetalning föroch kortetbelopp egna varoravser
deli dennauppdragBanklagskommissionenstillstånd.inte fordrasskall dock

199596.årsskiftetvidavslutasberäknas
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4.5.2 Tillståndsplikt

Mitt förslag: Verksamhet består i yrkesmässigt tillhandahållaattsom
allmänheten betaltjänster skall enligt huvudregeln få bedrivas endast efter
tillstånd Finansinspektionen.av

Tillstånd skall krävas för verksamhet iäven består yrkesmässigtattsom
5 utföra väsentliga uppgifter den betaltjänstansvarig, insamling,är t.ex.som

sortering och bearbetning betalningstransaktioner. Tillstånd skall dockav
krävas endast denna verksamhet företagets huvudsakliga verksam-utgörom
het och inte riktas endast till näringsföretag med slutna betalsystem se
avsnitt 4.5.5.

Betalningsförmedling förutsätter någon uppträder förmedlareatt som av en
betalning mellan betalare och betalningsmottagare. Betalningsmottagarenen en
kan i för sigoch betalaren uppdragetvara samma person som om avser en
inbetalning betalarens konto hos bank eller institut detänannaten
förmedlande institutet. Kontot kan inlâningskonto eller kontoett ettvara
avseende avbetalningskredit formeller kredit. Betalningsförmed-en annan av
ling förutsätter Betalningsförmedlingsåledes tredje kan förekommapart.en
såväl helt utanför helt eller delvis inom företagskoncern. l det fallsom en
förmedlingen isköts företag ingår koncern betalarenettav som samma som
eller betalningsmottagaren uppstår inte risker då de tre parternasamma som4

i inte ingår i Betalningsförmedlarenkoncern. i det sistnämnda fallet kansamma
sigåta för räkning utföra uppdrag betala till helstatt ett attenvars vem som
inlösa betalningsanvisningeller kontohavare hos förmedlaren ställeren som en
någon betalning. Som exempel sådan betalningsförmedling kanut som

och bankgirot förmedling i uppdrags- anvis-nämnas ochpost- samt annan
ningssystem erbjuds betalningsförmedling ibanker. Sådan sker vadsom av

kallassom kan öppna system.

betalningsfönnedlingenI de fall sker inom kon-företagsgrupp utgören som en
intressegemenskapjliknandeeller ekonomisk tjänstenkan normaltcern

användas endast för utföra till säljföretagbetalningar från allmänhetenatt ett
inom den företagsgrupp betaltjänstansvarige tillhör. Så förhållan-den ärsom

inom detaljhandelndena bensinbranschen. Betalningsförmedlingenoch sker

i falldessa normalt användning kontokort i vad kan kallasgenom av som
slutna system.

5Vad medekonomiskintressegemenskapbehandlasutförligare i avsnitt4.5.5somavses
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kontokortbensinbranschendetaljhandeln ochinomVissa företag utsom ger
inlösautanför företagsgruppenavtal med företagingåhar valt attomatt

innebär normaltavtalDessautställs med kontokort.betalningsanvisningar som
betalningkontokortet föranvändamöjlighet för kundenvidgad att varoraven

ingår avtal medföretagetkortutgivandedetJu fler företagtjänster.och som
blir, får be-destoför kontokortetanvändningsområdetoch större mer

riskernaocksåDärmed ökarbetalsystem.karaktären öppettalsystemet ettav
kortinneha-användas endastbetaltjänsterna kanSå längei verksamheten. av

för-i verksamhetenriskernatjänster dockochbetala för ärför att varorvarna
med sådanajämförelse öppnavid post-hållandevis begränsade system somen

bankgirot.och

ellersig till slutnaintebetalningsförmedling begränsar systemVid somsom
förvissa riskerfinnskund-företag-relation,bilateral systern-inte rör renten

Även nyssnämndastörningar itredjeföreffekterstörningar och omman.
i samladesig detfortplantainte kanrimligennäringsföretaghossystem

intedetfunktionsförmåga, kandesshotarpåfinansiella sättettsystemet som
bliändå kansamhällsekonomiska effekternasociala ochdeuteslutas att

inlånings-kreditgivning ellerinvolverarsärskiltbetydande, ensystemenom
finnas för dessadärföretableringskontroll börviss system.funktion. En

etableratsharoch slutnabetalningsförmedling i öppnasidan systemVid av
innebärtvâpartsförhållandeni attbetaltjänsterkontobaserade somrena

andraPIN-kod ellerkontokort,hjälpmedinitieraskantransaktioner av
tjänster kansådanapåexempelSomtill kontot.hörlegitimationsmedel som

viabankhosinlåningskontonmedel mellanöverföring ennämnas egnaav
kontofrånexempelEtt ärtelefonbank. egets.k. uttagellerbankautomat annat

Även betaltjäns-dessainstitutets bankautomat.kontoförandei detkontanterav
Denkonsumentskyddssynpunkt.frånfrämstrisker,medförenadeärter

betaltjänsterför dessaförtroendei sviktandeliggarisken tordeallvarligaste ett
tillförslaget§kap. lomfattas lbetaltjänsternämndaNuallmänheten.hos av

tjänster.för dessainförasetableringskontroll bör ävenEnbetaltjänstlag.
betalningsförmedlingtillhandahållandevidetableringskontrollFrågan avom

4.5.5.avsnittibehandlasi slutnabetaltjänsteroch andra system

tillhandahålleryrkesmässigtföretagsåledesbörHuvudregeln att somvara
tillhandahållerFöretagettillstånd.fordrabetaltjänster börallmänheten som

åtagit sigharochavtalspartkundens attdet företag ärtjänsten somär som
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utföra betaltjänst. Ett företag faktiskt upprätthåller den omedelba-en rentsom
kontakten med betaltjänstkunden enbart detta i egenskapgörra men som av

ombud för den betaltjänstansvarige kan inte tillhandahålla betaltjänsten.anses
Betaltjänster tillhandahålls ombud med stöd 2 kap. 3 § bankrörel-som av av a
selagen kommer sålunda inte träffas tillstándsplikt enligt denna lag. Ettatt av
sådant ombud förutsätts bedriva betaltjänstverksamheten avskilt inom butiken
från verksamhet i huvudmannens butikOm eller företagannan annatnamn. en
däremot i och under yrkesmässigt och allmänheteneget egetnamn ansvar
förmedlar insättningar och inbetalningar till ikonton bank eller annaten
kontoförande institut, kommer butiken betraktas betaltjänstansvarigatt som
och bedriva tillståndspliktig betalningsförmedling enligt 3 kap. l §anses
förslaget till betaltjänstlag.

Mellanaktörer

Såväl vid betalningsförmedling vid andra betaltjänster vanligtdetärsom
förekommande den kunden ingår betaltjänstavtal med inte utföratt ettsom
hela betaltjänsten själv. Ofta anlitar den betaltjänstansvarige andra företag för

utförande olika funktioner. Sådana funktioner kan insamling ochav vara
i sortering köpnotor från kontokortstransaktioner eller bearbetningav annan av

betalningstransalctioner. Som exempel företag utför dylika tjänster kansom
BGC, Kortbetalning Servo AB ochnämnas Auriga AB. Dessa aktörer har

således inte direkt avtalsrelation kunden.med Dessa aktörer kallas i dettaen
sammanhang för mellanaktörer. Till följd den föreslagna bestämmelsenav
2 kap. § betaltjänstlagen1 den betaltjänstansvariges kommerom ansvar
dessa aktörer inte fel ikunden för eventuella uppståratt gentemotsvara som
deras Eventuellaverksamhet. skadeståndskrav skall kunden rikta den be-mot
taltjänstansvarige, dvs. den ingått avtal Denkunden med. betal-part som
tjänstansvarige ikan sin ha anledning regressvis kräva ersättning fråntur att

aktör anlitats för utförande funktioner.vissa Från konsument-en som av
skyddssmpunkt torde det emellertid tillräckligt tillståndfordra demattvara av

betaltjänstansvariga.ärsom

Den verksamhet bedrivs aktörer BGC kan dock förenadt.ex.som av som vara
såmed väl omfattande risker de risker finns hos betaltjänst-som som en

ansvarig, i fall aktören anlitas tillhanda-eller flera företagvart ettom av som
håller betalsystem. Det därför viss samhälleligöppet angeläget haärett att en
kontroll dessa aktörer. De därför ställas under tillsyn ochäven börav
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bärTillståndskravtillstånd.efter lämnatbedrivas endastbörverksamheten
inriktad på be-särskiltverksamhetmellanaktörer ärför degälla endast vars

påföretag kravsådanaunderkastasaknas skältaltjänstverksamhet. Det att
kommunikationsnät,datordrift ellertillhandahållertillstånd men varssom

I vissa fallbetaltjänstomrâdet.inriktad påhuvudsakligeninteverksamhet är
tillståndspliktig verksamheticketillståndspliktig ochmellankan varagränsen

erforderligttillståndbedömningen ärvidavgörandeDetsvår dra. omavatt
typiskti företaget ärhuvudsakliga verksamheten settdenbör dock omvara
tillhandahållerFöretagbetalningstransaktioner.avsedd hantera somatt

betaltjänsterombud föranlitastelekommunikationsnät ellerallmänna som
träffasintesålundakommerbankrörelselagen3 § attenligt 2 kap. ava

huvudsakligaföretagsdessainteBetaltjänstverksamheten utgörtillståndskrav.
betydelse försärskildharaktörerinnebäranfördaDetverksamhet. att som

tillståndskrav.träffasbetalningstrafiken kommer att av

andraellerbankerflertaletvilka ärolika företag,anlitasMellanaktörer avav
anlitasnaturligtvis ävenmellanaktör kanEnbetalsystem.medföretag öppna
avsnittiutvecklas närmareSombetalsystem.slutnamedföretagendast av

riskerandraellersystemriskernågraförutseinte kunna somtorde4.5.5 man
betaltjänsterbetalningsväsendet näristabilitetenkunnaskulle äventyra

därförfinnsDetslutna.mindreelleri betalsystem ärtillhandahålls mersom
anlitas enbartmellanaktörertillståndfordra avinte skälheller somatt av

med slutnaföretag system.

finansiella företagförUndantag4.5.3

understårsvenskt företagdrivsVerksamhetförslag:Mitt ett somavsom
tillståndinte fordraskalllagstiftningenligttillsynFinansinspektionens annan

betaltjänster.lagenföreslagnaenligt dentillsynställas undereller om

ochkreditmarknadsbolagbanker,svenskadrivsBetaltjänstverksamhet avsom
enligttillsynoffentligochtillståndspliktunderkastadeandra företag ärsom

enligt dentillsynunderställastillstånd ellerfordraintelagstiftning skallannan
inteföretagsåledesUtgångspunkten ärbetaltjänster. attlagenföreslagna om

ireglernabörtillståndsplikt. Däremotdubbel annandrabbasskall av
blirintesåOmbetaltjänstlagen.föreslagnadenmedi samklanglagstiftning stå
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fallet kan finansiellakraven företag driver betaltjänstverksamhet blisom
dem gäller försträngare än de finansiella företagen.som

Vid oktrojprövningen för banker enligt 2 kap. 3 § bankaktiebolagslagen

1987:618 och tillståndsprövningen för kreditmarknadsbolag enligt 2 kap. §l
lagen 1992:1610 kreditmarknadsbolag skall beaktas bl.a. denom om
planerade rörelsen kan komma uppfylla kraven på sund verksam-antas att en
het. I denna prövning ingår bedöma bl.a. bankens organisation, verksamhetatt
enligt bolagsordningen inre kontroll- och säkerhetsuppbyggnad sesamt prop.
198990:l16 60 och 199293:89 106. Vid framtida tillståndspröv-dens. s.
ningen för banker och kreditmarknadsbolag ingåbör beaktaäven att om
verksamheten uppfyller de krav betaltjänstverksamhetställs pâ i densom

betaltjänstlagen.föreslagna prövningDenna får inrymmas i sund-anses
hetskriteriet. Någon lagändring intesålunda påkallad.är

4.5.4 Undantag för utländska företag

förslag:Mitt Betaltjänstverksamhet drivs vissa utländska företagsom av
skall undantas från tillståndsplikt.kravet Undantagsbestämmelserna, som
hänvisar till ibestämmelser bankrörelselagen och kreditmarknadsbolagsla-

innebär bl.a. följande.gen,
Filialer till kreditinstitut vissaoch finansiella institut ärsom

hemmahörande i EES-land och där har auktorisation och stårett annat som
under tillsyn hemlandsmyndigheten får yrkesmässigt tillhandahållaav
allmänheten betaltjänster i Sverige tillstånd Finansinspektionen, närutan av
hemlandsauktorisationen omfattar sådan verksamhet.

Betaltjänstverksamhet drivs andra EES-företag verkar utansom av som
hemlandsauktorisationstöd från tillståndsplikt verk-undantasav en om

samheten endast driftställeoch bedrivs fast i Sverige.är temporär utan
Företag däremot driver verksamhet basis måstepå etablerapermanentsom

filial enligt lagen 1992: 160 utländska filialer Verksamheten om m.m. som
drivs från sådan filial skall inte undantas tillståndsplikt.från

Betaltjänstverksamhet drivs utanför EES-omrâdetföretagsom av
omfattas kravet på tillstånd. Förutsättningarna för filialutländskattav en
skall beviljas tillstånd ibehandlas avsnitt 4.5.6.

EG-regler

EG:s regelverk på det finansiella området i beskrivas utifrånkan korthet

föreskrifterna i direktiven samordning lagar och andra författningarom av om

1508008
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andra bank-i kreditinstitut första ochdriva verksamhetochrätten startaatt
auktorisation89646EEG. En77780EEG ochsarrtordningsdirekziven, som

skall hasittdär företaget harkreditinstitut fått i det medlemsland säteett
endamed stöd dennaFöretaget hargiltighet inom hela EU. rätt att av

medlemsländertill kunder i andraerbjuda sina tjänsterauktorisation utan att
bedrivaskani värdlandetsärskilt tillstånd. Verksamhetenställs kravdet där

tillhandahållandedirektfilialetablering ellerantingen avgenomgenom
underi princip ståbedrivs inom EU,skall, dentjänster. Verksamheten änvar

förhuvudansvaretmyndigheter skall hahemlandetshemlandstillsyn, dvs.
EES-Genommedlemsländer.i andraetablerasövervakning filialer somav

EES-omrâdet.till helaprinciper utsträcktsavtalet har dessa

till-auktorisationer ochvarandrasskallmedlemsstaternaFör accepteraatt
harmoniseratill desyftardirektivantagit radEUhar attsomensynsnormer

kapi-direktivetdirektivExempel sådana ärlagstiftningarna.nationella om
övervak-direktivetoch89647EEGkreditinstituttaltäckningsgrad för om

Dessa92l21EEG.exponeringarkreditinstitutskontrollning och storaav
varje EES-statmedförminimiregler vilketvanligtvisdirektiv innehåller att

nationelltillämpamöjlighet strängareharföretagsina att engentemot egna
stödverkar medEES-företagbeträffandelagstiftning. Men enavsom

lagstiftninghemlandetsvärdlandethemlandsaulctorisation måste somacceptera
EG-nivågodtagbaraden lägstaskallinnehåll minsttill sitt sommotsvara

vill bedrivaföretagemellertid defall väljermångatillåter. Idirektiven som
dotterbolagsärskiltinrättaEES-landiverksamhet ett somattett annat

associationsrättsliga regler. lgällandeenligt därvärdlandet ettregistreras i
hemlands-hemlandsauktorisation ochprincipernaintefall tillämpassådant om

värdlandetsuteslutandereglerasi ställetDotterföretaget kommertillsyn. att av

lagstiftning.

huvud-banksamordningsdirektiven äromfattasföretagfinansiellaDe avsom
verksam-företagkreditinstitutkreditinstitut. Medsakligen s.k. ett varsavses

återbetalbaraeller andrainsättningarfrån allmänhetenbestår ihet emottaatt
kreditinstitut har rätträkning. Ettkrediter förbevilja attochmedel att egen

verksamheterfinansiellabedriva dehernlandsauktorisationsinstödmed av
verk-banksamordningsdirektivet i den måntill andrai bilaganräknas uppsom

utlånings-ochin-förutomDit hörauktorisationen.omfattassamheten av -
finansiellaochmed valutaleasing, handelfinansiellverksamhet bl.a.-

betalningsförmedling ochsärskilt intresse,såvitt här ärinstrument samt, av
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utställande och administration betalningsmedel t.ex. kreditkort, resecheck-av
och bankväxlar. De företag kreditinstitut, harar utan attsom, vara som

huvudverksamhet förvärva aktier eller andelar eller utföra eller fleraatt att en
de verksamheter räknas i bilagan till andra banksamordningsdirek-av som upp

tivet utom inlåning, kreditupplysnings- och bankfackstjänster, benämns
Ävenfinansiella institut. sådana företag, och deras dotterföretag, kan driva

gränsöverskridande verksamhet med stöd hernlandsauktorisation. En förut-av
sättning härför finansielladet institutetär uppfyller direktivets kravatt på an-
knytning till eller flera auktoriserade kreditinstitut i hemlandet 18.2.ett art.

EG-lagstiftningen ålägger alltså medlemsstaterna i princip tillåta filialer tillatt
kreditinstitut och vissa finansiella institut enligt hemlandets rörclseregleratt
fritt bedriva verksamhet tillsynunder och auktorisation hemlands-av
myndigheten. Enligt artikel 14.2 skall värdlandsmyndigheten, i samarbete med
hemlandsmyndigheten, för tillsynen beträffande filialens likviditet. Ettsvara
värdland har också vidta penningpolitiskträtt betingade åtgärder. Sådanaatt
åtgärder får dock inte utformas så ñlialerna diskrimineras i förhållande tillatt
inhemska institut. Andra banksamordningsdirektivet föreskriver vidare att
medlemsländernas tillsynsmyndigheter skall verka i samarbete främstnära -

informationsutbyte såvitt gäller tillsynen kreditinstitutgenom av som-
bedriver gränsöverskridande bankverksamhet. Slutligen föreskriver andra
banksamordningsdirektivet bedrivarätten gränsöverskridande verksam-att att
het förutsätter inteverksamheten står i strid med värdlandets föreskrifteratt
till skydd för det allmännas bästa, i avsnitt.nästavarom mer

Principen regler till skydd för det allmännas bästaom

Enligt vad framgått i föregående avsnitt utgångspunkten för EG:särsom
banklagstiftning verksamhet förföremål ömsesidigtär erkännnandeatt som
enligt andra banksamordningsdirektivet skall bedrivaskunna i värdlandet på

i hemlandet,sätt förutsatt sådan verksamhet inte står i stridsamma som att
med det allmännas bästa the general good. l 21.5 föreskrivs sålundaart att

värdland .[fâr] vidta erforderliga åtgärder för hindra eller bestraffaett att. .
överträdelser inom sitt territorium föreskrifter utfärdats i det allmännasav som
intresse. Sådana åtgärder skall innefattakunna hinder institutför göraatt nya
åtaganden inom värdlandets territorium. Begreppet det allmännas bästa eller

det allmännas intresse har direktivförfattarna hämtat från vissa EG-av
domstolens avgöranden den i Romfördraget fastslagna etableringsfri-rörsom
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avgörandenunionen. Dessatjänster inomtillhandahållafrihetenheten attsamt
rörlighetfriatjänstersprincipenfrånundantagvid handen ansesomattger

intede 1bästahänvisning till det allmännasmedberättigade avserom
rättsområ-inteEuharmonisering, 2forblivit föremålrättsomrâden avsersom

samtligatillämpliga3reglering i hemlandet, ärmotsvarandeharden som
förnödvändigadiskriminering, 4 är attverkande företagi värdlandet utan

denmåttoi såproportionella5 attintresset äraktuellaskydda det samt
ingripandemindre sätt.uppnåsinte kaneffektenavsedda ett

institutfinansiellanärståendeellerkreditinstitutinte ärFöretag som

närståendeochkreditinstiutföretagandra änBetaltjänstverksamhet som
så längeregleravärdlandetfårbedriva gränsernavillinstitut överfinansiella

däriblandgemenskapsrätten,medöverensstämmelseistårföreskrifterdess
ellerinstitutenifrågavarandedeochbästaallmännasdetreglerna om . .

hemlandet.ibestämmelserlikvärdigaunderkastadeinte ärverksamheterna
banksamordningsdirektivet.till andrapreambelnistycketjfr 15:e

filialerutländskaLagen om

värdlandetibedrivasverksamhetgränsöverskridandekanSåsom nämnts ovan
tjänster.tillhandahållandefrittñlialetablering eller avantingen genomgenom

4 §såväl l kap.iuttrycktillkommitdettahardelkreditinstitutensFör
Enligt lagenkreditmarknadsbolagslagen.§92 kap.bankrörelselagen som

företagutländskaskallñliallagenfilialerutländska1992:160 m.m.om
självständigmedavdelningskontorSverigeverksamhet i ettsinbedriva genom
ochdirektörverkställande egenskall haFilialen enfilial.förvaltning egenen

skallövrigt ochiföretagetutländskafrån detskild sombokföring ärsom
ñliallageninnehållerVidarerevisor.godkändauktoriserad ellergranskas av
innehålla.skallfirmafilialensoch vadregistreringföreskrifterbl.a. om

förregistreringsverket, ettochtill Patent-skall ske somfilialenAnmälan om
fårskettanmälan harsådanNärfilialer.utländskaregistersärskilt över

påbörjas.näringsverksamheten

enligtfinnsSverigeiverksamhetbedrivaföretagsutländska rättvissa attFör
bankrörel-inämnda lagrumbl.a.bestämmelser,särskildañliallagen§ nyss3

såförståsfårhänvisningarDessakreditmarknadsbolag.lagenochselagen om
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de EES-företag bedriver Sverige fritt tillhandahål-verksamhet iatt som genom
tjänster intelande omfattas ñliallagens bestämmelser.av av

förhållandeLagens till EG-rätten

institutFör EES-företag de kreditinstitut finansiella verkarandra ochän som
banksamordningsdirektivethemlandsauktorisation börmed stöd enligt andraav

företag bedriver betaltjänstverksamhet med stödföljande gälla. De avsom
tjänster 60. dvs.Romfördragets fritt tillhandahållande art.regler enom av

auktorisa-tillsyns- ochverksamhet, bör inte omfattas lagenstemporär av
bedrivs fasttionskrav. Eftersom verksamheten ochendast är temporär utan

mening. Dedriftställe i Sverige auktorisationsförfarande saknaskulle ett
ibetaltjänströrelsebasis väljer drivaföretag på permanent attsom en mera

företagSverige måste filial enligt filiallagens bestämmelser. Dessaetablera en
auktorisation tillsyn. Dettabetaltjänstlagens regler ochomfattasbör av om

regleringmotsvarandeemellertid inte företagen underkastadegäller ärom en
banksamordningsdirektivettill andrai hemlandet 15:e stycket i preambelnse

ECRC-7690 Säger [1991]praxis, DennemeyerEG-dornstolens t.ex.samt v
1-4221.

kan å sidanDet svårt fastställa mellan temporärgränsenatt enavara
verksamhet Romfördragets artikel 60 och å andra sidan verksamhetenligt som

ñlialetablering, bedriver betaltjänstverksamhetkräver företagett.ex. ge-om
principer ochGränsdragningen måste ske enligt EG-rättsligaagentur.ennom

rättstillämpningen 199495:19 528 f..därför till jfrbör överlämnas s.prop.
medunderkastatgäller frågan huruvida skallsak företagSamma ett anses vara

hemlandet.betaltjänstlagen likvärdiga bestämmelser i

EES-områdetutanförmedBetaltjänstverksamhet bedriven företag säteav

betaltjänst-filial bedrivaför företag utanför EES-omrâdetRätten att genom
för utländskamotsvarandeverksamhet i Sverige bör regleras på sätt som

tillståndspliktig finansi-ochkreditinstitut här bedriva bankverksamhetatt
tillstånd härsökasålunda kunnaeringsverksamhet. EES-extema företag bör

utländskFörutsättningarna förbetaltjänstverksamhet.bedrivafor attatt en
betaltjänst-bedriverinstitutetfilial skall sådant tillstånd börett attvara

myndighetbehörigtillsynverksamhet i hemlandet och där står under samtav
bl.a.uppfylla de kraviverksamheten här landet kan komma attantasatt



230 Näringsrättsliga frågor SOU 1995:69

betahtingsberedskap följer Kreditinstitutsäkerhet och lagförslaget. medsom av
utanför EES-ornrådet får till skillnad från vad gäller för EES-alltsåsäte som

enligtföretag bedriva gränsöverskridande betalningsrörelse filialendast genom
filiallagens föregående avsnitt.bestämmelser, se

för näringsföretag4.5.5 Undantag

iförslag: verksamhet bestårMitt Tillstånd skall inte krävas när attsom
betaltjänster bedrivs näringsföre-yrkesmässigt tillhandahålla allmänheten av

näringsföretag,ingår i be-eller företag koncern etttag omsom samma som
tjänstertaltjänsten för betalning ochkan användas endast somav varor

näringsföretaget.framställs eller säljs av
intressege-likartad ekonomiski forsta stycket jämställsMed koncern en

tillgodose andra behovhuvudsakliga syftemenskap gemenskapens är attom
betaltjänster.än

bensinbranschentillhandahålls inom detaljhandeln ochBetaltjänster som
erbjuds förprivatpersoner betalainnebär såväl företag,kunderna, attatt som

användning detalj-tjänster avräkning konto medoch ettmot av avvaror
tjänster kanbensinbolaget utgivet kontokort. Dessahandelsföretaget eller vara

ingår avtali vilken omfattning företagetmindre slutna beroendeellermer
i företag.gångbart dessaföretag kontokortet skallmed andra ävenatt varaom

säljföretaget ochkontoförande ärslutet kortet detI helt system utett ges av
tjänster. flertalet fallIfor betalning företagets ochanvändbart endast varorav

vilketföretag,kontoförande företagetinte säljföretaget och detär samma
Oftabetalningsförmedlare.sistnämnda företaget rolleninnebär det haratt som

aktuella kontokorteti Om det äringår dock dessa företag koncern. an-samma
säljs företag inombetalning och tjänsterendast förvändbart avsomav varor

slutetför betalningsförmedling betraktaskoncernen kan detta ettsystem som
egentlig koncerngemen-uppbyggda såVissa företagsgrupper är attsystem. en

företaget,det kontoförandeföreligger näringsföretaget ochinte mellanskap
samhörighetsamhörighet. Dennaföretagen ändå har mycket näratrots att en

direkttillsammansolika näringsföretag i handelsledi flerabestår att samma -
detinflytandeoch harmellanliggande företag övereller via andra äger-

i ICA-gruppenfinns bl.a.företagsstrukturföretaget. En sådankontoförande
Även utsträcktanvändningkontokortkonsumentkooperationen. äroch ett vars

förhållandevis slutettill sådan företagsstruktur är system.etten
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Betalningsförmedlingen kan få allt prägel ske istörre öppetatt etten av
avtal utvidgad användning företags kort. Ett sådantsystem ettgenom om av

bensinkortenexempel är i flera möjligafall använda vid telefone-är attsom
ring och parkering. Genom utvidgat användningsområdealltmer förett ett
visst företags kort kan kortet generellt gångbart. Därmedgöras ochmer mer
blir sådant liktkort bankkorten.ett mer

Vissa s.k. proñlerade kort kopplade till konto kredit imed ellerärsom en
form bankernas kreditmarknadsbolag eller fristående kredit-utannan ges av

marknadsbolag. Sådana kort oftast gångbara endast hos visst företagär ett
kortet bär. Som exempel sådana kort kan Hennesnämnasvars namn

Mauritz och KappAl1l. Det förekommer profilerade kort förses medäven att
Visa-funktion. Som Farniljekortexempel på sådana kort kan Halénsnämnas

Vivo-korten.och l dessa fall träffas kontoförande institutetdetett utav av
tillståndskrav kreditmarknadsbolagslagen.enligt

För mindre aktörer tillhandahålladet kostsamt betalsystem på detär att egna
ICA konsumentkooperationenKort AB och Det därförsätt gör. årsom

sannolikt mindre näringsföretag väljeratt att gemensamtettsamman om
bli ibetalsystem. Dessa företags kontokort kommer därmed gångbaraatt ett

flertal olika företag varken ingår i eller i någonkoncernsamma annansom
liktliknande företagsstruktur. Ett sådant kontokort blir allmäntettmer

återhållandebetalningsmedel. En faktor för sådan utveckling kan docken vara
naturligfinns viss begränsning i verksamhet. Det främstadet dennaatt en

villsyftet med kontokortsverksamheten torde nämligen företagen ökaattvara
sin försäljningsvolym kundkrets. Företagenköptrogen ärattgenom en
därför angelägna profilera just sitt kontokort.attom

betaltjänster torde inteFör bedrivs i slutnaeller mindre system mansom mer
kunna förutse några skulle kunnasysternrisker eller risker äventyrasom
stabiliteten i betalningsväsendet. näringsföretaggällaDetta torde även om

ingåvidgar användningen sitt avtal med begränsatkort etteget attav genom
företag utanför det inträffar sammanbrottantal den koncernen. Om ettegna

finnsi betalsystemeller fel bilateralt koncernbaseratellerstörre störreett
förtroende föremellertid viss smittorisk allmänhetensgör atten som

minska sig tillbetalsystem kan lag därmed spridaoch även öppnaöver system.

emellertid i vid bemärkelseDet främst behovet konsumenterär ettattav ge
samhället bevakar be-tillfredsställande skydd det angelägetgör attattsom
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Dettillhandahålls och säkerttaltjänster i slutna på sätt.ett tryggtsystem
betaltjänstverksamhetskyddsintresset motiverar således intefinansiella att som

Näringsföre-tillståndspliktig.skalldrivs i eller mindre slutna system varamer
etableringskontroll.i princip inte fordra någonbetaltjänster borde såledestags

korttjänst, såsignåringsföretag väljer slutaOm attatt samman om en
säljföretag i likaolikablir gångbart i flertalexempelvis ICA-kortet storett

således inteskulle tillståndAmericanexempelvis Express,utsträckning som
långtgående konsekvenser.alltförskulle kunnakrävas. Detta

med de förslagarbetetför närvaranderegeringskansliet pågårInom som
nåringsföretag,innebär bl.a.Förslageni delbetänkandet.presenterades att

fåskallsådant företag,ingår i koncernföretageller andra tasomsammasom
intebehållningenförutsättning ärallmänheten underinlåning från attemot

betalningförendastdisponibel for insättarentillförenad med ärrätt ränta samt
iellernäringsföretagetsäljsellerframställsoch tjänster avsomvarorav

enligtinlåning skallSådankontoförhållandet upphör.medsamband att
till kännaRegeringen harkundmedel.insättning attkallasförslaget gettav

ikundmedelinsättning ävenfåkommernåringsföretag ta emotatt av
OOOtill 15 kronor.dock begränsaskommerInsättningsbeloppetframtiden. att

dock intekommerbegränsningar såvitt gäller räntarätten attNågra att ge
finnasdet kommerbliregeringens förslag kanKonsekvensen attinföras. attav
olikabetaltjänster mellanutföranåringsföretagförökat attutrymmeett

därförfinnsDetkundkategorierattrahera ärMöjlighetenföretag. stor.att nya
intresse förvisanåringsföretag kommerflerutgå ifrån alltanledning attattatt

verksamhet.denna

itillgångarlikvidaochsparandedithän hushållensutvecklingen gårOm att
i sinföretagoch dessanåringsföretaghanterasväsentlig mån kommer att av

anledning hafinnsbetaltjänsterolikai ökat antalsig attsluter etttur samman
uteslutasfall intei sådantkanverksamhet. Detkontroll denna attviss överen

Därmedbetalningsväsendet.stabiliteten ikunna påverkaskulledessa system
tillsyn. Detoffentligmotiverarskyddsintressefinansielltvisstfinns enett som

utveckling därförhindrasamhälleligt intressefinnaskan även att enett
andraellerutanför koncernernåringsföretagtillhandahållsbetaltjänster av

övervägande minenligtdärförtalarskälföretagsgrupperingar.liknande
bör begränsasnåringsföretagtillståndsplikt förfrånmening för undantagetatt
företagsstruk-gripbarliknandeellerinom koncernskerverksamhettill ensom
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Denna avgränsning bör ske med beaktandetur. hur företagsgrupperingarnaav
i dag. Det finns därför anledningut belysa företagsstrukturen i ICA-ser att

och inom konsumentkooperationen.gruppen

ICA

ICA Kundkort ICA Kort AB. Kortet kan användas för inköput hosges av
ICA-handlarna anslutna tillär ICA Kort AB:s kontosystem. Försom
närvarande 2 500är handlare anslutna. Kortet kan användas ävenca som
betalning vid inköp bensin från ICA-handlaren ägd bensinpumpav en av

Tapp-pump.kallad Härutöver kan kortet användas vid inköp bensin frånav
Norsk Hydro, från ICAär helt fristående företag. Vid betalning medettsom
kortet ICA-handlarnahos för och bensin kan såväl inlånade medelvaror som
beviljad kredit användas. Vid betalning bensin från Norsk Hydro kanav
endast kreditutrymmet utnyttjas.

ICA Kort AB helägtär dotterbolag till ICA Detaljhandel AB i sinett tursom
helägt ICA Handlarnasär AB. Under uppbyggnadsskedet butik ägsav av en

aktierna i det butiksdrivande bolaget ICA Handlarnas AB. Efter cirkaav ett
år handlaren 99 aktiernaöver medan ICA Handlarnastar ABprocent av
behåller därav. Under detta uppbyggnadsskede ingår såledesprocenten
butikerna i ICA-koncernen. För finnsnärvarande 100-150 butiker under upp-
byggnad. En grundförutsättning för få ICA-handlare äratt attvara man
beviljas medlemskap i ICA Förbundet, ideellär förening i vilken ICA-som en
handlarna har vardera. ICA Förbundetröst bedriver ingen verksamhet.en
Förbundet 51äger aktierna i ICA Handlarnas AB. Resterandeprocent av
aktier i moderbolaget ICA-handlarna individuelltägs i förhållande tillav
respektive ICA-handlares butiksomsättning. I ICA-koncernen ingår 2 350ca
ICA-handlare.

Ett 40-tal ICA-handlarna bedriver sin verksamhet i s.k. lågprisbutiker.av
Dessa RINlI-butiker.kallas Butiksinnehavarna ingåtthar avtal med ICAett av
Detaljhandel AB helägt dotterbolag, Rimi Svenska AB. Mellan RIMI å ena
sidan och respektive RIMI-handlare å andra sidan tecknas franchisingavtal.ett
Aktiekapitalet i RIMI-butiken skall i normalfallet fördelas så RIMI ägeratt en

Tapp ICA:sär varumärke.
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aktieVarje haraktier.resterandeRIMI-handlarenaktier ochtotalt entusenav
Även Förbundet.i ICAskall medlemRIMI-handlarenröst. vara

I CA-gruppen

ABICA Handlarnas

% röster% 3249%% 68 röster51

ICA-handlare5002FörbundetICA

|| FÖRBUNDETICA

J| HANDLARNAS ABICA

l
lr|ICA DETALJHANDEL ABICAPARTIHANDEL

FastighetPartihandellCA

EllosDetaljhandels-ICAICAFinansw| områden:Fastighet
lCASpecial-PartihandelICA - UmeåNorr varor ..%°{d BlomqvistHj.RimiICAKortOle- NäemSvenska gruppengruppen ,njngICAKött,PartihandelICA -- 0stCharkMellansverige

C0åJeppsson

dElSFörbundet,i ICAmedlemmar somAB delsHandlamasICAICA-handlarna äger somKommentar:
ICA-gruppen.inomföretagennâgraBildenaktieägare.individuella upptar av
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KF

Kooperativa Förbundets KFzs kontokort lvledMera Kooperativautges av
Detaljhandelsgruppen AB KD AB. Kontokortet kan användas för inköp hos
försäljningsställen anslutnaär till KD AB. l dag gäller kortet isom änmer
l 500 butiker, såsom Konsum, Obs och B W Stomtarknader, KappAhl,
Akademibokhandeln Stor Liten.samt

KF ekonomisk förening moderföreningär i KF-koncernen. Medlemmarna i
KF ekonomisk förening består 100 konsumentföreningar med 2,3 miljonerav
individuella medlemmar och 12 OK-foreningar med 1,5 miljoner individuella
medlemmar. Dessa föreningar KF:s KDär ABägare. KF ekonomiskägs av
förening till 90,1 och Konsumentföreningen Stockholm till 9,9procent av

Av den kooperativa försäljningen skerprocent. 70 via butiker ägdaprocentca
KD AB eller dess dotterföretag. Resterande 30 säljs via butikerav procent

direktägs konsumentföreningar. Inom KF finns franchisingavtal påsom av
motsvarande inom ICA.sätt som

KF ägarstruktur:s

12
OK-

förening

i99
Konsument-

förening

Konsument-
föreningen
Stockholm

9,9 %
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grupperingarkoncernliknandeochKoncernbegreppet

fråninflytandebestämmandedet utövasför koncern ärUtmärkande ettatten
väsentligfinnsdetsida ochmoderbolagets, attledande bolagets, endet

dotterföretaget.företaget,beroendeoch detdettamellanintressegemenskap
änmoderföretaget ägertypisktföreligger när merförutsättning settDenna

aktie- ellerochi dotterföretagetandelarnaeller an-aktiernahälften av
andelar ellersamtligaröstetalet förhälftenändelsinnehavet motsvarar avmeri

aktiebolagl tillämpligt då ettävenKoncernbegreppet ärdotterforetaget.iaktierå
i haravtalellerandelsinnehav ettensamtelleraktiegrundfall påi annat av

iandelbetydandeochjuridiskinflytande överbestämmande enpersonen
moderbolagetsig såförhållaintefår attverksamhet. Detdessresultatet av

Meddotterbolaget.beslut rörfattakanmedtillsammans somendast annan
iverksamhetjuridiskaden avsesi resultatetandel personensbetydande av

koncernsammanslutning är attmed gynnaSyftetvinsten.idelhandförsta en
1 kap.lagstiftning ibl.a.svenskiförekommerKoncernbegreppethelheten.

§2kap.föreningar, lekonomiskalagen4 §kap.laktiebolagslagen,5 § om
1982:713.försäkringsrörelselagen9 §kap.och l1987:619sparbankslagen

konsumentkoopera-ochÄgar- ICA-gruppeninommtressegrupperingarnaoch
benämnasbrukarvadkontokonsverksarnheten,såvitt gäller somliknar,tionen

organisation därbeskrivaskanfederationEnsamverkan. ensomfederativ
Medanområden.antalsamverkar ettjuridiskasjälvständiga personer
maktenutgårmoderbolaget,pyramidensfrånutgår topp,koncernimakten en
medSyftetorganisationerna.deltagande endebasen,federation fråni en

federativgällerdetNäringående enheterna.defederation är att gynna
koncernbe-definition motsvararverdertageningenfinns somsamverkan

olikagrupperingarexempeldock avfinns som manlagstiftningenIgreppet.
finnskreditrnarknadsbolagslagen ettlkoncern.medjämställaskäl valt enatt

exempel.sådanapar

till-intekrävskreditmarknadsbolagslagen3stycket3 § förstakap.Enligt 1
medsambandiendastfinansieringfinansieringsverksamhetenstånd avserom

säljsellerframställserbjuds eller avtjänsteravsättning somvarorsomav
medel förochsambandmed näraellerkoncern annatiföretagannat samma

enligtskall,sambandNäraallmänheten.frånanskaffasinteverksamheten
ledsföretagenföreligga sammaparagraf, avi omstycketandra ansessamma

verksamhetföretagensvinstenellerhuvudsak avieller ompersonersamma
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till tillfallahelt eller betydande del skall, direkt indirekt, eller ieller samma
huvudsak iBestämmelsen tidigare fanns densamma personer. numerasom

lagen 1988:606 sin i aktiebolagslagensUpphävda ñnansbolag har grundom
koncernregler. Nära i mening föreligger således alltidsamband paragrafens

olika imellan företag Nära samband föreligger också mellankoncern.samma
två företag exempelvis samarbetsavtal förvaltasgrund undersom av

ledning. Detta blir fallet olika vilkaföretagen ägsgemensam om av personer,
Ävenvinsten från sitt företaguppbär och endast företag. ledssomvar en av

olika vinst till tillfaller ibetydande del huvudsakpersoner vars samma
i paragrafen. Detpersonkrets har sådant samband räckernära attsom avses

vinsten indirekt tillfaller i huvudsak Detta kan falletpersoner. varasamma
underârigtexempelvis vinsten tvâ företag från det tillfaller barnettom av ena

från företaget tillfaller barnets föräldrar. Se 197879: 170och det andra prop.
44s.

Enligt kap. 3 § första stycket 4 kreditmarknadsbolagslagen krävs inte1

finansieringsverksamheten tillgodoser finansieringsbehov endasttillstånd om
ekonomisk förinom näringsidkare med imressegemenskap och medelen grupp

Äveninte anskaffas från allmänheten. denna bestämmelseverksamheten var
intagen i ñnansbolag. Ekonomisk intressegemenskap kan dokumen-lagen om

i ekonomisk föreningnäringsidkarna medlemmarärteras t.ex.attgenom en
eller slutit sig för tillgodose ekono-harsätt attannat samman gemensamma
miska intressen Undantageti näringsverksamheten. bl.a. det fall attavser
näringsidkarna bildar ñnansföretag sintillsammans för underlättaett att
finansiering. förekommer exempelvis inom dagligvaruhandeln, därDetta

detaljhandlarnas anskaffningfinansföretag har skapats för finansieraatt av
butiksutrustningar. här kunder. Detbl.a. Märk väl näringsidkarna utgör äratt

fråga försäljning ochsålunda inte finansiering näringsidkarnas av varorom av
från tillstånds-tjänster. Ett sådant fmansföretag emellertid inte undantagetär

1978792170 44.plikt det lånar medel från allmänheten. Se prop. s.om

Koncernliknande ekonomisk intressegemenskap

tjänsternafordra tillståndUtgångspunkten för betaltjänster inte skall är attatt
förtillhandahålls och kan användasföretag ingår i koncernav som en

inombetalning tjänster företag koncernen.och tillhandahållsav varor som av
Även i andra fallfall tillhandahålls tjänsterna iI dessa helt slutna system. av
betaltjänsten och detillhandahållersamband mellan det företagnära som
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företag i vilka betaltjänsten kan finnasanvändas, kan det skäl göraatt
från tillståndsplikten. i mellanundantag Det sambandet bör bestå detnära att

företag finns ekonomisk intressegemenskap liknarberörda koncernens.en som
omständighet för jämställa medEn talar sådan företagsgruppattsom en en

betaltjänst-finns ägarmässigt samband mellankoncern kan det ettvara om
näringsföretaget. ekonomiska intressegemenskapen börföretaget och Den

till motsvarandeemellertid inte begränsad enbart betaltjänsten. På sättvara
konsumentkooperationen bör intressegemen-inom ICA-gruppen ochsom

tillsamhörighet kommavila bredare grund. Kravet på börskapen en
med koncernkrav företagen skall hauttryck i lagtexten ett att engenom
huvudsakligagemenskapensekonomisk intressegemenskap ochlikartad att

Franchising-system,betaltjänster.tillgodose andra behovsyfte skall änattvara
franchisetagarenfranchisegivaren och ärnormalt utmärks attavsom

inte omfattas dennaägarmässigt oberoende varandra, kommer att avav
undantagsregel.

tillståndFörutsättningar för4.5.6

meddelas endastföretag skallTillstånd för svensktMitt förslag: ett om
till lageninte strider förslagetstadgarnabolagsordningen eller mot om
verksamhetenförfattning den planeradeochbetaltjänster eller någon annan

betalningsberedskappåsäkerhetskrav, kravenuppfylla dekan m.m.antas
i avsnittbehandlaskrav5 §§ lagförslaget. Dessai kap. 4 och1som anges

4.3 och 4.4.
drivafilial i landetfrån härföretagTillstånd för utländskt attett

driver betal-företagetbeviljas endastskall fåbetaltjänstverksamhet om
verksamhetentillsynhemlandet och där står undertjänstverksamhet i samt

5 §§.i 4 ochuppfylla kraven l kap.kommakan attantas

betaltjänstverksamhetenskall beviljastillståndFörutsättningen för är attatt
förtroende förallmänhetensbedriven på sådantblikan förväntas sätt att

tillsynsmyndighetenbedömning fårVidupprätthålls. dennaverksamheten

överskådlighet användar-ochsnabbhet,säkerhet,mån påi vad kravenpröva
med hänsynfårtillgodosedda. Kravenblivänlighet i övrigt kan anpassasantas

vid be-i lika hög gradgälleromfattning. Dettaochtill verksamhetens art
risk-betalningsberedskap,uppfyller kravenföretagetdömningen av om

säkerhetsrevision.ochhanteringsplan
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För utländska företag skall medges tillstånd från filial här i Sverigeatt att
driva betaltjänstverksamhet gäller det företaget drivautländska skall sådanatt

iverksamhet hemlandet. Företaget tillsynskall dessutom stå under behörigav
myndighet i hemlandet. Vid tillstândsprövningen skall beaktas verksam-om
heten i landet kanhär komma uppfylla de i föregående angivnastyckeantas att
kraven. vilken omfattningI utländska företag undantas från till-börsom

enligtståndsplikt betaltjänstlagen i avsnittbehandlas 4.5.4.

Finansinspektionen4.5.7 tillstånds- och tillsynsmyndighetsom

beviljatsMitt förslag: Företag har tillstånd enligt betaltjänsterlagensom om
under tillsyn Finansinspektionen.skall stå av

syftet tillstånd bli verkningsfulltFör med kravet på skall det angelägetäratt
det förenas tillsynmed den verksamhet har beviljats tillstånd.överatt som

Tillsyn behövs for kontrollera företagen lever till de krav och förut-att att uppl sättningar angivits vid tillstândsgivningen. effektiv ochFör fåattsom en
ändamålsenlig insyn i tillståndspliktiga företag bör myndighet beviljarden som
tillstånd tillsyn företagens verksamhet.även överutöva

brist i lagstiftningen myndighetEn den nuvarande det inte finns någonär att
för frågor stabilitet inomhar det samlade säkerhet ochröransvaretsom som

betalningsväsendet. Konsumentverket kan marknads-det gällernäragera
avtalstillämpningföring, standardvillkor och i konsumentförhållanden.annan

hosFinansinspektionen i viss det gäller betalsystemkan utsträckning näragera
företag står under tillsyn. Datainspektionen kan sådanaderas ta uppsom

personliga integriteten vid register-frågor ADB-säkerhet berör denom som
hållning. i ekonomin ochRiksbanken tillhandahåller basenden monetära

ispelar rollen bankernas bank. Riksbanken har första hand rollen somsom
ochvissa strategiska tjänster. Riksbanken analys-producent Vidare intar enav

betalningar ochövervakarroll huvudsakligen försystem storasom avser
enskilda institut.marknader däremot inte iverksamhetenmen

Finansinspektionens RiksbankensBetaltjänster har såvälsamband med som
vid skulleansvarsområden. liknar betalningsväsendetOm vägnätett manman

vägverksfunktionen medanRiksbanken förkunna hävda skallatt svara
tilldvs. harFinansinspektionen polisiära tillsynskontrollen,denutövar
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trafikantenia sig inom hastighetsgränserna ochuppgift övervaka hållerattatt
skick.fordonen i acceptabelthåller

distinktion tämligen begriplig. Den dockPrincipiellt klar ochdenna ärär mer
instituten,betalningsförmedlandei praktiken deproblematisk eftersom det är

uttrycka det så detMan kandvs. bankerna, bär äräven attsystemet.som upp
situationeninfrastrukturen. Dessutomtrafikanterna bär hela ärsom upp

föralltjämt antal bankerSverige begränsatsådan i det äratt ett svararsom
svårtanledning härav detbetalningsfönnedlingen. Med är attmerparten av

ellerbetraktar självaenskildafrån de aktörernabortse när systemetman
vägnätet.

övergripandefortsättningsvis ha det över-Riksbanken bör även ansvaret,
Sombetaltjänster ochsjälva marknaden förvakarrollen, för systemen. ovan

skilja från aktörernabetaltjänster svårförmarknadenkan att somsagts vara
dennaalltjämt skälbetaltjänsterna. Det finns dock göratillhandahåller att

ansvarsfördelningen mellanvidutgångspunktha dettaåtskillnad och som
övrigagäller förFinansinspektionen. På motsvarandeoch sättRiksbanken som

skyddsin-finansielltdet finnsfinansiella marknaden därinstitut den ett
Finansinspektionen.åvilaenligt betaltjänstlagentillståndsprövningbörtresse,

beviljats tillstånd.företagtillsynFinansinspektionen bör utöva överäven som
såväl företaginnefattarbetaltjänstverksamhettillsynFinansinspektionens över
företagbetaltjänsterenligt lagtillsyn föreslagenstår under somsomomsom
banker ochlagstiftning,enligtinspektionens tillsynstår under t.ex.annan

kreditrnarknadsbolag.

bestänirnel-samtligaiakttartill företagingår berördatillsynsarbetetl att attse
motsvarandemedutformadeTillsynsbestännnelsernabetaltjänstlagen. äriser

före-kreditmarknadsbolagslagenochi bankrörelselagenbestämmelser som
liknandebedrivas sättbetaltjänsterbilder. Tillsynsarbetet för är avsett att

kantillsynsarbetetförfinansiella området. Inomi gäller detdag ramensom
kanstatistik ellerinformationinfordra denFinansinspektionen annan som--

betaltjänstmarlcnaden.utvecklingen påföljabl.a.erforderlig för attanses
tillförfattningskommentarenividarekommenterasTillsynsbestämmelserna

betaltjänstlag.förslaget till3 kap.
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4.5.8 Konsumentverket tillsynsmyndighetsom

Mitt förslag: Konsumentverket tillsyn lagenskall överutöva att om
ibetaltjänster följs. Verkets tillsyn inte omfatta verksamhetskall dock

skallstår under tillsyn Finansinspektionen. Konsumentverketföretag som av
från Verkets tillsyn skallbevaka lagen konsumentskyddssynpunkt. vara

tillsynbranschinriktad skillnad Finansinspektionensoch tillprodukt- mot
huvudsakligen institutinriktad.ärsom

betaltjänstverksamhet,finns företag bedriverSom tidigare detsagts mensom
skyddsintresset ifinansiella Det finansiellastår utanför den sektorn. ärsom

varjeaktivt tillsynsaknas skälfall begränsat och det överdessa utövaatt
själva ochinom marknaden förutsättsenskilt företag. Företagen denna del av
finansiellasin tekniska ochrevisorsgranskning förmed hjälp ta ansvaretav

emellertid inte samhället ändå kan haförhållande hindrarstabilitet. Detta att
konsumentskydd kanbedrivs. Ett effektivtverksamhetenintresse hurett av

enskildaavtalsrättsliga regler förtvingandepå beståndsdelar:bygga tre
oskäliga beteendenmarknadsrättsliga regler förrättsförhållanden, gentemot

förslaget tillutvecklingen på I 2 kap.bevakning marknaden.kunderna samt av
marknadsrättsliga regleravtalsrättsligabetaltjänstlag föreslås såväl somsom

tillräckligt.skyddkonsumentskydd. Frågan dettainnebär stärkt ärärett om

finnsbetaltjänster, detFrån konsurnentskyddssynpunkt bör ettoavsett om
allmän-finansiellt ej, tillhandahållas på sådantskyddsintresse eller sätt att

fårupprätthålls. förtroendeförtroende verksamheten Allmänhetensförhetens
sigkundernahurmåttsammanhang betraktasi detta ett ansersnarare som

därför uppfylla de kravi sig. Tjänsterna börmålbehandlade än ettsom
i kap.överskådlighet ställs lanvändarvänlighet ochsäkerhet, snabbhet, som

Även träffastillståndspliktiga skallföretagtill betaltjänstlag.förslaget icke4 §
riskhanteringsplanupprättandebetalningsberedskap,krav på samtavav
funktion och säkerhet.granskningsskyldighet betaltjänsternassärskild av

behovettillgodosetidigareMotivet för detta ettär, sagts, att avsom
revisorer-företagsledningen ochtillfredsställande konsumentskydd. Det åvilar

5 §§i 4 ochställs 1 kap.till företaget uppfyller de kravattatt somna se
till betaltjänstlag.förslaget

betaltjänst-insyn isamhälleligvissemellertid finnas skäl hakanDet att en
Motivet för dettaskyddsintrcssen.finansiellai vilken det saknasverksamhet
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främst kunna tillvarata konsumentskyddsintresset effektivtär sätt.att ett
Detta kan ske samhället får information verksamheten,attgenom om
exempelvis beträffande tekniskaden utvecklingen tjänsterna, antaletav
aktörer, omfattningen tjänsterna, intresseDet är även attav osv. av
infomiation omfattandehur den verksamhet bedrivs företagenär,om som av

tillståndsorrtrådet vilketutanför och på verksamhet bedrivs. Dessadennasätt

förhållanden kan betydelse för hur gränsdragningen i framtiden bör ske

mellan tillståndspliktig och icke tillståndspliktig verksamhet. Intresset är

härvid inte inriktat i varje enskilt företagså mycket på hur det utanutser
sarnhälleligsituationen i viss bransch. Behovet vissLex. avsnarare en en

alternativ införainsyn tillgodoses på olika Ettskulle kunna ärsätt. att
anmälningsplikt för icke tillståndspliktiga Anmälan skulle kunna skeaktörer.

alternativantingen till Finansinspektionen eller till Konsumentverket. Ett annat
tillsyn.Konsumentverket kallas öppenlåta vad kanutövaär att ensom

jämförelsealternativ ytterligare finns anledningInnan dessa berörs göraatt en
tillsynsverksamhet.Finansinspektionens Konsumentverketsmellan och

tillsynsverksamhetFinansinspektionens och Konsumentverkets

tillgodoses inomtillfredsställande konsumentskydd skallBehovet ett ramenav
tillsynsverksamhet.Finansinspektionens Konsumentverketsför såväl som

tillståndspliktiga institut, medantillsyn inåtriktadFinansinspektionens är mot
bedrivsutåtriktad verksamhet påtillsyn denKonsumentverkets är mot som

KonsumentverketTill skillnad från Finansinspektionenmarknaden. år en
skillnadpartsorienterad myndighet. Enkonsumenter heltgentemot annan

till sitt förfogande.myndigheterna de olika sanktionsmedelmellan harär att
institut står underFinansinspektionen auktorisationen förkan återkalla ett som

förbjudavid vitemöjlighet inspektionentillsyn. Vidare finns fördess att
kreditmark-verkställigheten fattats bank ellerbeslut ettett av enav som

elleri bankrörelselageni strid bl.a. bestämmelsernanadsbolag med

har, med undantaglqeditmarknadsbolagslagen. Konsumentverket däremot av
marknadsföringslagen,följersanktionsbestämmelserde kontroll- och avsom
produktsäkerhetslagenochavtalsvillkor i konsumentförhållandenlagen om

vidtamöjligheter enskilda aktöreringa1988:1604, motsvarande attatt
förmåi bevaka marknaden ochstyrmedel består främsträttelse. Verkets att

sprida informationvidtaenskilda aktörer åtgärder attatt om genom-genom
Kon-berörda aktörer.undersökningar och indirekt påverkaförda mer

Finansinspektionens.produktorienteradtillsyn vidaresumentverkets änär mer
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Finansinspektionen tillsynsmyndighet gäller flertalet finansielladetär när
tjänster. Inspektionens tillsyn avtalsvillkor, produktin-omfattar bl.a. att
formation kundanknutna tillsyn uppfylleroch rutiner företag under desshos

kraven på fullgott Genom inspektionens kontakter medkonsumentskydd.ett
reklamationsnämnden, Konsumenternas Bank-Konsumentverket, Allmänna

inhämtar information olika konsument-byrå och allmänheten inspektionen om
tillsynsåt-läggs till normgivning eller andraproblem grund för typer avsom

effektivite-Finansinspektionen övervakafrån inspektionens sida. hargärder att
måste därvid bl.a.inom finansiella ochoch sundheten det vägasystemetten

villkor.skäligaekonomiska risker enskilda kunders kravmot

instruktion för Konsumentverket harförordningen 1990:1179 medEnligt

utnyttja sinaeffektivtuppgift stödja hushållen i derasverket till strävan attatt
skallställning marknaden. Verketpåstärka konsumenternassamt attresurser

följa förhållanden och konsumenternassärskilt och hushållensbl.a. undersöka

näringsidkarnasutbud ochövervaka marknadenssituation på marknaden samt
riktlinjer förVerket skall vidare utarbetamarknadsföring och säljvillkor.

andrautformning tjänster ochmarknadsföring ochnäringsidkamas av varor,
konsumentkreditlagen,tillämpningnäringsidkarnasnyttigheter församt av

sin efter konsumenternasverksamhetnäringsidkaresöka påverka att anpassa
i syftevidta åtgärder dettanäringsidkareoch stimulerabehov samtatt egna

nyttigheter.tjänster och andraundersökningarlåta utförautföra eller av varor,
instruktionenKonsumentverket med stödRiktlinjer utfärdas är attavsom av

Riktlinjernai de berörda frågorna.ståndpunkterKonsumentverketsse som
näringsidka-inte tvingande förrekommendationeremellertid ärutgör som en

idomstolMarknadsdomstolen ellerinte bindandeDe heller förär annanre.
prövning de berörda frågorna.deras av

anledningomarbetas medInstruktionen för Konsumentverket kommer att av
ändradfå199495:14O föreslåsmålen för konsumentpolitiken i enatt prop.
stödjakonsumentpolitikeni ärinriktning. mål dag gäller förDe attsom

och stärkautnyttja sinai strävanden effektivthushållen deras attatt resurser
propositionenenligtmål skallställning marknaden. Dessakonsumenternas

finansiellavidkonsumentskyddförtydligas.alltjämt Behovetgälla avmen
inriktningför dennaMotivet äruppmärksammas särskilt.tjänster skall att

snabbakommit präglasfinansiella tjänster harförmarknaderna att av
internationalisering.gradavreglering och allt högreförändringar med aven
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Därför skall åtgärder vidtasrad kan förbättra förhållandena fören som
konsumenterna 16, 23, 25-26, 59.a.a. 30, 43, 44 ochs.

Konsumentverket för närvarande tillsyn bl.a. konsumentkredit-utövar över att
följs. enligt intelagen Verkets tillsyn konsumentkreditlagen omfattar dock

Sveriges riksbank, tillsyn Finansinspektionenverksamhet står undersom av
Tillsynsbestämmelsenoch verksamhet hos exekutiv myndighet. kan sägas

till befogenheter uppgifter följerkomplement de och redanutgöra ett avsom
koppling tillKonsumentverkets instruktion det mark-och verksamhetensav

självständiganadsrättsliga regelsystemet. Den betydelsen konsu-största av
fåttmentkreditlagens tillsynsbestämmelser ligger i Konsumentverket haratt

inspektion näringsidkare omfattasbefogenhet företa hos deatt som av
inspektion motiveras önskemålettillsynen. Rätten företa bl.a.att av om en

kreditköp iakttas. Syfteteffektiv övervakning kontantinsats vidkravetattav
kontinuerliginspektionsmöjligheten inte förutsättningar förmed skapaär att en

kredit. En sådan kontrollbevakning näringsidkare säljer påsom varorav
möjlig nödvändig. bör Konsumentverketvarken eller Däremot genomanses

näringsidkarnainspektionsrätten få möjlighet stickprovsvis kontrolleraatt att
anledning de harföljer finnsbestämmelserna, det att anta attoavsett om

inspektionsrätten skallåsidosatts se l97677:123 144. Hur närmareprop. s.
ienligt i Konsumentverketsfår vad förarbetena prövasutövas, som anges

tillsynsarbete.löpande

i marknadsföringslagentill marknadsrättsligaKopplingen det regelsystemet

innebär Konsu-avtalsvillkor i konsumentförhållandenoch i lagen attom
sanktionsbe-mentverket kan använda sig dessa lagars kontroll- ochav

konsumentkreditlagen följs.gäller övervakastämmelser också detnär att att
i strid godMarknadsföring står medinnebär följande.Detta bl.a. som

marknadsföring enligt 2 §otillbörligkreditgivningssed torde ofta innefatta

i marknadsföringslagenblirmarknadsföringslagen. Därmed regelsystemet

innebär Mark-marknadsföring konsumentkrediter. Dettatillämpligt vid attav
förbjudaKO kanKonsumentombudsmannennadsdomstolen på talan av

Enligt 14 §vite marknadsföringen.näringsidkaren vid fortsätta medatt samma
förbudsföreläggande.förutsättningar själv utfärdaunder vissalag kan KO ett
information harvid marknadsföring lämnanäringsidkareEnligt 3 § skall som

kredit.effektivkonsumentsynpunkt,särskild betydelse från räntat.ex. en
näringsidkarenKO åläggaMarknadsdomstolen på talanSker inte det, kan av

utfärdakan KOinformation. Under vissa förhållandensådanlämna ettatt
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marknadsföringslagantagitinformzitionsåläggande. Riksdagen har en ny
innehållerLagenjanuari 1996.kraft den lskall träda i1995:450 som

till skillnadniarknadsstömingsavgifter,sanktionsinöjlighetei, sk.skärpta som
marknadsföringsåtgärder.företagnaför redanvite utdömasfrån kan

tjänsterÄr erbjudandevidnäringsidkare användervillkor varor,avsom en
övrigapris ochtillmed hänsyntillnyttigheter konsumenterandraeller
enligtMarknadsdomstolenfåroskäliga konsumenten,omständigheter mot

förbjudasynpunkt,allmänfrånpåkallatdetavtalsvillkorslagen, ärom
väsentligenelleranvändai liknande fallframtideninäringsidkaren sammaatt

särskildainte dettavite,medförenasskallEtt förbudvillkor. avomsamma
efterMarknadsdomstolenförbudfrågaobehövligt. Enskäl tasär avuppom

ocksåtillämpligaavtalsvillkorslageni ärKO. Reglernaansökan av
avtalsvillkorslagendenjanuari 1995, dålkonsumentkrediter. Sedan den nya

fullti lagensanktionssystemetmarknadsrättsliga utkraft, detiträdde är
MarknadsdomstoleninnebärDettafinansiella tjänster.på atttillämpligt även

finansielladetdelarinom deavtalsvillkoroskäligaförbjudahar avrätt att
denKO hartillsyn.Finansinspektionensunderligger nyagenomområdet som

allai frågaMarknadsdomstoleninförtalanföra omfåttlagen rätt att
tillutvidgatstillämpningsområde atttill lagensMotivetfinansiella tjänster. att

sanktionsmöjligheterFinansinspektionensfinansiella tjänster ärgälla attäven
tillräckliga förinteverksamhetsområde har attansettskreditinstitutenspå

medeleffektivafinnasskalldet motEG-direktivetuppfylla ikravet att
avtalsvillkor.oskäligaanvändningen av

Anmälningsplikt

betaltjänstverksarrihettillståndspliktigi ickesamhällelig insynvissBehovet av
kravsådantanmälningsplikt. Ettpåkravtillgodoseslnmnaskulle ettgenom

danskaEnligt denDanmark.iliknandeutformas sättskulle kunna som
i lagenverksamhetbedriverskall företag avseskontokortslagen somsom

motsvarighe-danskadenForbrugerombudsmanden,tillverksamhetenanmäla

till KO.ten

tillståndsplikt enligtomfattasintebetaltjänstverksamhet,medFöretag avsom
företagetsanmälaåläggaskunnaskullebetaltjänstlagen, attföreslagnaden

IFinansinspektionen.tillellerKonsumentverkettillantingenverksamhet
betaltjänstverksamhet,företagetsbl.a.skulle typanmälan avnamn,anges
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verksamhetsort, organisation, riskhanteringsplan, val betalningsberedskapav
Därmed skulle myndigheten fâ värdefull information betaltjänst-m.m. om

marknaden och möjlighet fortlöpande följa utvecklingen inom dennaatt del av
betaltjänstomrádet. Ett anmälningsförfarande kan emellertid till viss del sägas
lägga över för betaltjänstverksamheten bedrivsansvaret att och säkert påsunt
den myndighet anmälan erhåller information betaltjänsten. Försom genom om

uppfylla de krav på dettaatt ställs på myndigheten,sätt förochsom att
amnälningsförfarandet bliskall verkningsfullt bör det förenas med rätt atten
ställa frågor till och företa inspektioner hos berörda företag. En sådan ordning
skulle i förevarande fall dock medföra anmälningsförfarandet står mycketatt

den tillsynsverksamhetnära Finansinspektionen.utövas Verksamhetensom av
skulle också markant avvika från Konsumentverkets nuvarande arbetsrutiner.
Ett anmälningsförfarande kan förmodas bliäven onödigt kostsamt och svårt

Övervägandeadministrera. skäl talar därför enligt min mening för inteatt att
införa krav på anmälningsplikt.

Konsumentverkets tillsyn

Betaltjänster inte omfattas tillståndsplikt enligt betaltjänstlagen iärsom av
många delar likartade tillhandahållsdem företag står undersom av som
Finansinspektionens tillsyn. Betaltjänster finansiella tjänster och sådanaär

Ävenbrukar regel omfattas inspektionens tillsyn. förhållandensom av som en
tillsynsmyndighet har skäl beakta säkerhetsaspekter, betalningsberedskapatt -

hör naturligt med inspektionens övriga verksamhet. Av dessam.m. samman-
skäl borde eventuell tillsyn betaltjänstverksamhetöver bedrivs ickeen som av
tillståndspliktiga aktörer åvila Finansinspektionen. Detta skulle emellertid
medföra aktörer i övrigt bedriver finansiell verksamhetänatt som annan som
sin huvudsakliga verksamhet, exempelvis livsmedelshandel, skulle falla under

inspektionens tillsyn. Dessa förhållanden i förening med avsaknaden linan-av
siella skyddsintressen betaltjänsterför ickehos tillståndspliktiga företag gör
det mindre lämpligt Finansinspektionen tillsyn denna verksam-utövar överatt
het.

En samhällelig insyn i betaltjänstverksamhet hos icke tillståndspliktiga aktörer

tidigare motiveradär, huvudsakligen med beaktande konsu-sagts,som av
mentskyddsaspekter. Flertalet bestämmelser i den föreslagna betaltjänstlagen

syftar just till tillgodose behovet konsumentskydd. Det gäller främstatt av
informationsskyldighet,reglerna för försenade felaktigaoch be-om ansvar
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kapitlet.intagna i andrafinnsobehörigatalningstransaktioner, uttag somm.m.
kapitlet kravi förstabestämmelsernamotiv gäller till del förSamma omstor

Manbetaltjänster.revisionbetalningsberedskap ochsäkerhet,snabbhet,på av
tvåpartsförhällandenibetaltjänsterregleringbehovetkan även attnotera avav
överföringar mellanbetalningar från eller§2 dvs.i kap. ochl lavsessom

medsådana kontonfråneller kontanterhoskonton uttagmotparten avegna
motiveradlegitimationsmedel, ärpersonlig kod ellerkontokort,hjälp annatav

deGenomkonsumentskydd.tillgodose kravethuvudsakligen för gottettatt
Även be-förskydd.preciseras dettareglerna attnämnda ansvaretomovan

åvilaskallefterlevsbetalningsberedskapsäkerhet ochbl.a.stämmelserrta om
vissbehovtidigarefinns,revisorerföretagsledning och sagts, sam-avsom

Konsumentver-samband medharBetaltjänstverksarnhet närahällelig insyn. ett
gällergenerellt. Dettakonsumentförhállandenarbetsområde, dvs. numerakets

konsu-förskjutningenföreslagnaanledning dengrad medi högre avän av
finansiella tjänsteromfattahittillsutsträckningtill i änmentpolitiken störreatt

43.26 och199495:l4Ose s.prop.

övervägande skallKonsumentverket utövamening förenligt minskäl talar att
verksamhet ärbedrivs företagbetaltjänstverksamhettillsyn varsöver avsom

Härmedbetaltjänstlag.tillförslagetenligttillständspliktfrånundantagen
följermotsvarandepå sättlagen,föreslagnaenligt dentillsynenkommer som

ochFinansinspektionendelad mellankonsumentkreditlagen, att varaav
Konsumentverket.

tillsynsuppgtjierKonsumentverkets

följs såvittbetaltjänstlagentillsynKonsumentverket bör överutöva avseratt
Till-tillsyn.Finansinspektionensinte står underbetaltjänstverksamhet som

kapitel.andraförsta ochbetaltjänstlagensibestämmelsersamtligaavsersynen
bestämmelsernaövervakaskallKonsumentverketinnebär att omDetta att

kravallmännadeinte endastgällerföljs. Dettasäkerhetskrav sommer
skallbetaltjänsterdvs.§ lagförslaget,kap. 4till uttryck i 1 attkommer

§kap. 5i lbestämmelsernakvalitetskrav,vissa även omuppfylla utan
uppgifterdessaviss mån kansäkerhetsrevision. Iochbetalningsberedskap

dehävdasDet kani dag.harKonsumentverket attsig från dem nyaskilja som
förtillräckligahar attinteoch verketartfrärmnandeuppgifterna resurserär att

tillsynen.utöva
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Ersättningsreglerna i betaltjänstlagen kan bli verkningslösa företagettom
ådrar sig skadeståndsskyldighet anledningmed felaktigt utförd be-av en
talningstransalction och inte kan betala skadeståndet. Det bl.a. det skäletär av
angeläget samtliga betaltjänster uppfyller kraven i l kap. 4 och 5 §§att
lagförslaget. Att kraven uppfylls kan kontrolleras föreslagen säkerhets-genom
revision. Avsikten emellertid inte Konsumentverketär i detalj skall granskaatt
och bedöma betalningsberedskapen eller säkerheten i varje enskilt företag.
Som tidigare Konsumentverketsnämnts tillsynsverksamhetär nuvarande
inriktad produkternas funktion och kvalitet på frågor rörsamt som
information och avtalsvillkor. Tillsynen betaltjänstverksamheten börav
utformas på motsvarande Detta innebär verket skall inrikta tillsynensätt. att

betaltjänsterna och inte de enskilda aktörerna. Tillsynen bör innebära att
har möjligheterverket genomföra branschundersölcningar betaltjänstom-att

rådet motsvarande Finansinspektionen infordrakunna densättsamt som
information statistik eller kan erforderlig för följaattannan som anses- -
utvecklingen på detta område. vissaI fall kan det befogat med stick-vara
provskontroller. Sådana kontroller kan motiverade bl.a. förhållandenvara av

framkommer i anledning det arbete bedrivs i Allmänna reklama-som av som
tionsnämnden och marknadens aktörer påtalar fel och brister.attgenom
Verket skall emellertid också aktivt bevaka efterlevnaden lagen. Detav
behöver i det enskilda fallet inte föreligga någon misstanke lagensattom

åsidosatts.regler Konsumentverket bör emellertid koncentrera sina resurser
till punktvisa insatser på områden finnsdär det anledning intelagenanta att
följs. Det ankommer på verket självständigt vilka insatserbedömaatt som
skall För det fall enskilda företag integöras. ha betalningsbe-ägnatsynes
redskapen eller säkerheten i övrigt tillräcklig uppmärksamhet, bör Konsument-

verket i första hand samråd med berörd bransch eller berörda företaggenom
försöka ändring till stånd. Företagen regel beredda sigär rättaatten som
efter påpekanden,verkets vilket följd framförallt denär storaen av genom-
slagskraft verkets synpunkter har i massmedia. Om samråd med berördasom

visarbranscher sig bli resultatlösa, kan Konsumentverket fästa lagstiftarens

uppmärksamhet eventuella åtgärder vidtas.bör Konsumentverket börsom
vidare, i Finansinspektionen,samråd med riktlinjer i hänseen-utarbeta dessa

den.

För kunna effektiv kontroll bör Konsumentverket befogenhetutövaatt en ges
företa inspektion inhämta information näringsidkare.hos och från Rättenatt
infordra upplysningar i konsumentkredit-bör, på motsvarande sättatt som
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lagen, förenas med utfärda vitesföreläggande. I övrigträtt bör sank-atten
tionsregler inte införas. Genom kontroll- sanktionsbestämmelsernaoch i mark-
nadsforingslagen och avtalsvillkorslagen finns dock möjlighet ingripaatt mot
företag tillämpar oskäliga avtalsvillkor för betaltjänster eller intesom som
iakttar bestämmelsema informationsskyldighet i den föreslagna betaltjänst-om
lagen.

Enligt 35 § konsumentkreditlagen skall tillsynen så inteden vållarutövas att
kostnad eller olägenhet vad nödvändigt. Detsammastörre bör gällaän ärsom

tillsynenför enligt betaltjänstlagen. För den Konsumentverket ålagdaäven att
tillsynen inte skall bli pappersprodukt, till-det angelägetär poängteraatt atten
synsverksamheten kräver för kunna på ändamålsenligtutövasatt ettresurser

Jag återkommer till denna fråga i kapitel 8 kostnadskon-sätt. rörsom
sekvenserna mitt förslag.av

Konsekvenser tillsyndeladav

Uppdelningen tillsynsområdet mellan tvâ myndigheter inte invänd-ärav
ningsfri. Det kan gällande ansvarsfördelningen blir oklar, Konsu-göras att att

Finansinspektionenmentverket och ibland kommer medarbeta parallelltatt
effektiviteten blir dåligärenden, och kostnaderna för tillsynenatt attsamma

blir onödigt höga.

Frågor ansvarsfördelningen mellan Finansinspektionen och Konsument-om
verket kan anledninguppkomma med det marknadsrättsliga sanktions-attav

i avtalsvillkorslagen finansiella tjänster.gjorts tillämpligt på lharsystemet
2 kap. 2 § andra stycket hänvisning tilllagförslaget finns denna lag. Dennaen
fråga får dock lösas tillpå det i förarbetena denuttalassätt som nya av-
talsvillkorslagen prop. 199495:17 komma tilloch74 är avsett attsoms.
uttryck i myndigheternas instruktioner. avtalsvillkorEftersom även om
betaltjänster marknadsrättsliga sanktionssystemet ikan träffas detav
avtalsvillkorslagen kan ansvarsfördelningen mellan Finansin-den aktuella

spektionen villkor. övrigtoch Konsumentverket bli för dessa I böraktuell även
inte ansvarsfördelningendet uppstå någon kollision vid mellan dessa

myndigheter.

Inom för respektive myndighets tillsynsområde bör Konsumentverketramen
Finansinspektionen anvisningar. Dessa kan påoch utfärda föreskrifter eller
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konsumentkrediter,för kommamotsvarande gällersätt att sammaavsesom
Såtillvidakontokortshantering. kansäkerhetsrutiner vidfrågor, t.ex. myn-

frågeställningar. I dessalikartadeparallellt meddigheterna komma arbetaatt
förtroendefulltochmyndigheterna harfall det angeläget näraär ettatt

utveckling de olikapåsammanhållenambitionen uppnåsamarbete med att en
bör såledeskundernaoch behandlingenSäkerhetstänkandemarknaderna. av

Finansinspektio-ochKonsumentverketsangelägetskilja sig åt. Detinte är att
anledning Konsument-Medpraxis i huvudsak stämmer överens. attavnens

i ärendenMarknadsdomstolen rörimöjlighet föra talanhar fåttverket att som
finansiellatillhandahållandei samband medavtalsvillkoroskäliga även av

frånmedinformell samarbetsgruppfinnstjänster, representanternumera en
samarbetetbörmotsvarandeFinansinspektionen. På sättKonsumentverket och
Därigenombetaltjänstområdet.tillsynsmyndigheterna påmellankunna fungera

utnyttjas påmyndighetrespektive kunnafinns hos ettbör den kompetens som
effekter.positivakunna fådärmedtillsynen böreffektivt Den deladesätt.

sekretessfrågorNågra4.5.9

gäller sekretess1980: 100§ sekretesslagenEnligt 8 kap. 5Mitt förslag:
tillsyntillståndsgivning ellerbestår imyndighets verksamheti statlig som

ochaffärs-för bl.a.kreditväsendetellerpå bl.a. bank-avseendemed
kandetverksamhetmyndighetensdendriftförhållanden hos avser, omsom

utvidgasskallröjs. Bestämmelsenuppgiftenlider skadahan attattantas av
påtillsyntillståndsgivning ellerbestårverksamhettill ävenatt avsomavse

betaltjänstmarknaden.

Finansin-såvälmedförbetaltjänstlageni föreslagnaregler den attFlera
bl.a.informationfåkommerKonsumentverketspektionen att avsersomsom

enskilda företag.driftförhållanden hosaffärs- och

FinansinspektionenhosSekretess

myndig-i statliggäller sekretess1980:100sekretesslagen5 §Enligt 8 kap.
ochbank-avseendetillståndsgivning medibestårverksamhet,hets som

uppgiftförförsäkringsväsendet,ellervärdepappersmarknadenkreditväsendet,
verksamhetmyndighetensdendriftförhållanden hosaffärs- ellerdels somom
ekonomiskaröjs, delsuppgiftenlider skadahandet kan antas att omavser, om

affärsförbindelse elleriharförhållanden för trättpersonligaeller somannan,
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liknande förbindelse med den myndighetens verksamhet Densom avser.
myndighet i första hand Finansinspektionen.ärsom avses

Med stöd bestämmelsen i 8 kap. 5 § sekretesslagen kommer sekretessav att
gälla för uppgifter avseende betaltjänster lämnas banker och andrasom av
företag Finansinspektionensunder tillsyn. Genom det föreslagna kravet på
tillstånd för verksamhet bedrivs vad kallas mellanaktörer,som av t.ex.som
BGC och Kortbetalning Servo AB se avsnitt 4.5.2, kommer det tillatt
Finansinspektionen lämnas uppgifteräven inte omfattas 8 kap. 5 §som av
sekretesslagen eller någon sekretessbestämmelse. För dessa aktörerannan att
skall åtnjuta motsvarande skydd banker och andra finansiella företag börsom
nämnda bestämmelse kompletteras så den sikte på företag påävenatt tar
betaltjänstmarknaden inte kan räknas till de verksamhetsområdensom som
bestämmelsen för närvarande avser.

Sekretess hos Konsumentverket

Vad gäller verksamhet bedrivs företag kommer omfattasattsom av som av
Konsumentverkets tillsyn bör motsvarande skydd föreligga. Enligt 8 6 §kap.
sekretesslagen gäller sekretess, i den utsträckning regeringen föreskriver det,
i statlig myndighets verksamhet består i bl.a. tillståndsgivning tillsynellersom
med avseende produktion, handel, transportverksamhet näringsverk-eller
samhet i övrigt for uppgift dels enskilds affärs- eller driftförhållanden,om om
det kan enskilde liderden skada uppgiften röjs, dels andraantas att om
ekonomiska eller personliga förhållanden för den har i affärsförbin-trättsom
delse liknandeeller förbindelse med föremål myndighetensden förärsom
verksamhet. Ordet tillsyn omfatta myndighetalla de fall där haranses en en
övervakande eller styrande funktion i till näringslivet. Hitförhållande räknas

hela den samhälleliga verksamhet regleras i marknadsföringslagen ochsom
konsumentkreditlagen. Under begreppet tillsyn faller också sådan rådgivning

sker led i myndighets tillsynsverksarnhet. Regeringen lärettsom som en
därför kunna meddela bestämmelser för sådanasekretess skyddsvärdaom
uppgifter enskildas affärs- driftförhållandeneller inhämtas inomt.ex.om som
Konsumentverkets verksamhet riktlinjer näringsidkarnasmed förutarbetaatt
marknadsföring. I Konsumentverkets tillsynsverksamhet kan sekretess gälla

till följd förordnande enligt 8 kap. 6 § sekretesslagen. Detta framgårav av
16 ipunkten bilagan till sekretessforordningen 1980:657. Enligt denna gäller

sekretess verksamheten består i utredning tillsynoch handhasnär som av
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SekretessenKonsumentombudsmannen.ellerKonsumentverket enavsersom
uppgifter iförintedockdriftförhållanden gällerellerenskilds affárs-

förhållandekännedomallmänintressettillsynsverksamheten, somomavom
liknandei handeln ellerredlighetenmiljön ellerhälsa,människors ettrör

dennaMed stödbör lämnasvikt uppgifternasådanalhnänintresse har ut. avatt
underföretaglämnasbetaltjänsteruppgifterbörbestämmelse avsomom

sekretesskydd.åtnjuta erforderligttillsynKonsumentverkets
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Civilrättsliga frågor

Bakgrund5. l

Allmänna utgångspunkterl

tidigare påpekats finns inte civilrättsligSom det någon sammanhållen lag-

stiftning tjänster inomför betalningsområdet. För förhållandena mellan be-

och gäller dels regler i skuldebrevslagen fordrings-talare mottagare om rena
i köplagstiftningen vissaförhållanden, dels regler och andra speciallagar om

avveckling betalningsförpliktelser inom olika slags avtalsförhållanden. Förav
betalningarsådana utförs med växel eller check finns bestämmelser isom

vissa avseenden i växellagen 1932:130 och checklagen Till1932:131. detta

kommer naturligtvis den del vår gällande står finna i praxis ochrätt attav som
i juridiskaden doktrinen. l dessa fall behandlas frågor betalningennärmast om
i mellan i det bakomliggandesammanhang förhållandet.störreett parterna

emellertidUnder år betalningen rättslig företeelsehar somsenare en egen
tilldragit intresse. Betalningensig allt har fått ökad betydelsestörreett som en
tjänst i sig. Marknaden för breddats med fler aktörer,sådana tjänster har

samtidigt tidigare. Härige-tekniker introduceras snabbare takti änsom nya
möjligheten betaltjänsterna i situationer därutnyttja deöppnas attnom nya

tidigare i endast sedlar kommakontant betalning i och kundesettstort mynt
ifråga.

tidigare komplikationerSom berörts har denna utveckling inte skett helt utan
ställning betaltjänsten.det gäller kundens tillhandahållerdennär gentemot som

Till del kan förhållandet betaltjänstföretag följamellan kund ochstor samma
emellertidprinciper fri konkurrens tjänsteavtal. Det kanandra typerav som av

ofta svårt för enskild jämförelse mellan olikakund korrektgöraattvara en en
omständigheteralternativa betaltjänster för givet ändamål. Många ärett som

direkt betaltjänst iavgörande för prissättningen kan sådana detattvaraav en
förförstone inte finnas anledning till några djupare övervägandentycks
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sig i högsäkerhetsuppbyggnadnomialkunden. Sålunda kan betalsystems teett
felaktigför i hans tyckekunden råkargrad abstrakt till dess att ut en

tjänsten. Dessutomtvist tillhandahållerdebitering och råkar i med den som
betal-för demellan aktörernaifrågasättas konkurrensen öppnakan det om

tillräckligt effektiv.främst bankerna, ärsystemen,

offentlig styrningsjälvreglering ochmellan marknadensBalansen aven
lagreglerfinna. Frånvaronsvårkanvillkoren mellan avtalsparterna att avvara

osäkerhetsituationemellertid tilllederbetaltjänstmarknadenför omaven
friadenvarkenDettaskyldigheter hos kunderna.rättigheter och gynnar

betalnings-väl fungerandeintressesamhälletsellerkonkurrensen ettav
civilrättsliga reglervilket behovkunnaväsende. För utrönanärmareatt av

omvärld. I deti våri Sverige ochrättslägetgranskafinns bör mansom
påkallad förregleringvilken ärdärförföljande kommer att presenteras som

reglering.civilrättsligtillgodose behovetatt av

tillutgångspunkter,vissasärskilt framhållasbörövervägandenInför dessa
avsnitten. skall härföljande Jagi deanledning återkommajag fårvilka att

intebörreglernaDeinledande synpunkter.någramedbara komma nya
Huvudregeln börnödvändigt.vadbetaltjänstavtalet äromfatta än sommer av

varjevillkoren försjälvatill avgöraalltjämt det är attparternaatt uppvara
avtaletinriktning påutformade medreglernaVidare börenskilt avtal. omvara
fordrings-bakomliggande,in igripa detinte direktbetaltjänsten ochsjälva

pågårutvecklingbeakta denSlutligen börförhållandet.rättsliga somman
Även utvecklingtekniskainom denminst EU.internationellt, inte som

hurförbetydelseområdet harförutsättningarnakontinuerligt förändrar stor
ibetalningartilllettområde harUtvecklingen dettautformas.reglerna att

skapat förutsätt-vilket hartidigareoch enklaresnabbareske både ändag kan
reglernadärför angelägetbetalningstrañk. Deteffektivare ärningar for atten

betaltjänstmarkna-utvecklingfortsattpositiv grundsynpräglas enenav
den.
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5.1.2 Svensk rätt

Konsumentkreditlagen

Svensk lagstiftning innehåller bestämmelser direkt förhållandetsom avser
mellan i betaltjänstavtal. De påtagliga bestämmelserna timerparterna ett mest

i konsumentkreditlagen 1992:830. Lagen direkt tillämplig på kreditärman
avsedd huvudsakligen förär enskilt bruk och lämnas eller erbjudssom som en

konsument näringsidkare inom dennes yrkesmässiga verksamhet. Medav en
kredit varje form lån, betalningsanstånd eller löpande kredit,avses av oavsett

återbetalning skall ske inom dag, månad eller under längre tid. Förom en en
kontokortsmarknaden innebär detta lagen gäller för både betalkortatt
betalningsanstånd och kreditkort löpande kredit, däremot inte förmen
debetkort eller för uttagskort kopplade till tillgångskonto. När det gällerrena
sådana transaktioner med kontokort initieras obehörigett som av en person
har emellertid i praxis lagens bestämmelser tillämpats analogiskt dessaäven
kort.

Lagen innehåller detaljerade bestämmelser information till kunden, delsom
i samband med enskilt avtal träffas, dels vid marknadsföring krediteratt ett av
i Vidareallmänhet. innehåller lagen formkrav för kreditavtal och regler om
näringsidkarens möjligheter ensidigt ändra avtalet eller kreditensägaatt upp
i förtid. innehållerLagen särskild bestämmelse reglerar föransvareten som
sådana obehöriga utnyttjanden kunnat ske kortinnehavarenattsom genom
förlorat sitt kort. Bestämmelsen möjlighetenbegränsar i kortavtalet åläggaatt
kortinnehavaren i situationer. idessa förutsätter alltså avtaletDen attansvar
sig ålägger kortinnehavaren sådantett ansvar.

Stor vikt har lagts vid konsumenten skall lockas in i kreditför-inteatt ett
hållande på längre sikt visar sig betungande. sigallt för Detta tarsom vara
bl.a. uttryck i regler information avgifter, minstaochräntaom om om
kontantinsats, till förtida skulden avvecklingrätt betalning ochom av om av
kreditköpavtal återtagande nämnda reglerna gällerDegenom av varan. nu

Här ocksåkan lagen1978:599 avbetalningsköpmellannäringsidkare.Dennanämnas om
lag emellertid i det helt Lagen tillämplig underär närmaste neutralmellan ärparterna.
förutsättning åtminstonenågondel erläggas kredit i avtaletbetalningenskall ochdetatt av
dessutomingår förbehåll återtaganderätt inriktad frågorför säljaren.Lagenärett om om
förtida avveckling kreditförhållandet hur átenagande skall ske.samt ettav av varan
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transaktionen, såsominitieringentekniskt försärskilt,även när system avett
sådanakreditavtalet. Förtillpersonlig knutetkod,eller ärkontokortett en

specialbestämmelseocksåemellertid denfinnsbetalningssättsärskilda om an-
be-Innebördentidigareutnyttjanden omnämnts.obehörigaför avsomsvar

5.3.avsnittunderkommenteras närmarekommerstämmelsen att

avseddlagenhuvudsakcivilrättslig. I ärmarknadsrättsligsåvälLagen är som
intekravEmellertid ställer lagenavtalsförhållanden.i konkretatillämpasatt

informa-ocksåtill viss konsumentriktasinformationbara utanensom
mark-ianvänds allmänavtalsförhållandevisstavseendetion ettutansom

marknadsförings-tillhänvisningocksåinnehåller därförnadsföring. Lagen en
beivrasinformationbestämmelserlagensbrottHärigenom kanlagen. mot om

kanavtalsförhållande. Lagenkonkretikommerfrågan ettäven attutan upp
generelladespecificering hurfungeraavseendei detta meravsom en

kategorispecifikpåverkaskallmarknadsforingslageni avbestämmelserna en

konsumentavtal.

Marknadsföringslagen

näringsidkaresbeträffandetillämplig1975:1418Marknadsföringslagen är
med lagenSyftet ärnyttigheter.andraochtjänstermarknadsföring varor,av

marknadsföringmotverkadelsintressen,främja konsumenternas attdels att
näringsidkare.andrasåväl konsumenternaotillbörlig somär gentemotsom
bilförsäljninggällerdetbranscher,allatillämplig inom oavsettLagen är om

också fördengällerSåledestjänster.finansiellaandrakreditgivning ocheller
till-dennatillsyn,Finansinspektionen ävenunderstårföretag omsådana som

emellertidinnehållerLagenkonsurnentskyddshänsyn.inrymmaockså skallsyn
inne-intesåledesreglerarmarknadsföringen. Denbestämmelserendast om

oskäliga dessahurkunderna,erbjudsavtalsvillkor oavsetti dehållet som
avtals-stödmedi ställetkan prövasAvtalsvillkorenskulle avvillkor vara.

marknadsföringslagantagitRiksdagen harnedan.villkorslagen, en nyse
innebärlagenjanuari 1996. Deni kraft den lträdaskall1995:450, nyasom

procedurfrâgor.vissasanktionergällerdetfrämstförändringar när samt
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Lagregler oskäliga avtalsvillkormot

Svensk innehållerrätt två lagprodukter tillsyftar på rnarknadsrättsligattsom
motverka oskäligaväg avtalsvillkor, dels lagen 1994:1512 avtalsvillkorom

för konsumentförhållanden, dels lagen 1984:292 avtalsvillkor mellanom
näringsidkare. Den lagens tillämpningsområde omfattar inte verksam-senare
het står under Finansinspektionens tillsyn. Inom detta område förutsättssom
således inspektionens tillsyn tillgodose behovet kontroll marknads-överav
föringens tillbörlighet. Den avtalsvillkorslagen för konsumentförhål-nya
landen, trädde i kraft den januaril 1995, omfattar emellertid ävensom av-
talsvillkor inom finansielladet området. Den lagen syftade till införlivaattnya
EG-direktivet oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal 9313EEG medom
svensk Förutom nyheten finansiellarätt. tjänsteräven omfattas denatt av nya
lagen märks också civilrättslig bestämmelse konsumenten tolk-en som ger
ningsfördel beträffande avtalsvillkor inte varit föremål för individuellsom
förhandling.

Båda möjlighetlagarna för Marknadsdomstolen förbjuda näringsid-ger att en
kare framdeles vissaanvända avtalsvillkor, domstolen bedömtsatt som av som
oskäliga. När det gäller konsumentförhâllanden förutsätts ansökan görsatt av
i första hand konsumentombudsmannen ieller andra hand sammanslutningen

näringsidkare, konsumenter eller löntagare. För prövning villkor mellanav av
näringsidkare gäller skallansökan berörd näringsidkaregöras elleratt av en

sammanslutning näringsidkare.av en av

Även i lagarandra förekommer sikteenstaka på avtalsvillkorregler tarsom
i eller avseende oskäliga.kan betraktas Sålunda 6 §ett annatsom som ger

konkurrenslagen l993:20 möjlighet ingripa hindrar,avtal be-motatt som
eller snedvrider konkurrensen. särskiltgränsar Detta gäller för avtal inne-som

bär priser eller andra affärsvillkor fastställs, produktion, tekniskatt t.ex. att
utveckling begränsas eller kontrolleras deneller ställeratt partenena som
villkor för ingå avtal, den andra också åtar sig ingåatt ett att parten att ett

avtal något inte har samband med det första avtalet.annat näraettom som
Sådana avtal eller avtalsvillkor denna bestämmelse förbjudnaärsom genom

enligt 7 § också ogiltigaär i civilrättsligt hänseende. Vidare kan i dettaman
sammanhang de regler ogiltighet finns i avtalslagennotera om som
1915:218. Här framföralltbör 36 möjlighet, främst inämnas som ger

9 15-0800
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avtalsvillkor ärfrånjämka eller bortsekonsumentförhâllanden, ett somatt
avtalsförhällande.ioskäligt denuppenbart ettpartenmot svagare

Domstolspraxis

betal-självarörandeavgörandenföreligger delsdomstolenFrån Högsta
fordringsför-bakomligganderörande detavgörandendelstjänstförhâllandet,

utredningens arbeteförsin betydelsekategorin harhâllandet. Den senare
förutgångspunktcivilrättsligbildaravgörandendessafrämst att engenom

betaltjänstavtalet.imellanuppkommeransvarsfrägorvilka parternasom
ochgäldenärmellanmed verkanfullgjordgirobetalningFrågan när ansesen

ansvarfördelningenutgångspunkt förbildarborgenär omresonemangt.ex.
dornstolspraxisfrånavgörandenbetaltjänstföretaget. Deochgäldenärenmellan

obehörigaförhandlatbetaltjänster hardirekt ansvaromavsermerasom
kontokort.utnyttjanden av

reklamationsnämndenAllmänna

Civil-underdirektmyndighetstatligreklamationsnämnden ärAllmänna en
näringsidkareochmellan konsumentertvisterNämnden prövardepartementet.

inteAvgörandena ärbör lösas.tvistemahurrekommendationeroch omavger
Ärendena vidregeldomstolsavgörande. avgörsverkställbara somettsom

bådavilkaordföranden ärviceordföranden,ledssammanträden avsom
haskallDessaavdelningsordförande.ellernämndenvidheltidsanställda en

ordförandenänmdensärenden kanVissa avgörasdomare.erfarenhet avsom
ordförandeviceeller ensam.

konsu-företrädervilkaintresseledamöter,sammanträdenaviddeltarDessutom
vidskallIntresseledamöternanäringsidkarintressena. samman-ellerment-

närings-ochkonsumenternafråntvâ vardera,oftastmånga,likaträdena vara
KonsumentverketfråntjänstemänföreträdsKonsumentintressenaidkarna. av

Husmodersförbundet HemTCO,LO ochnominerats avsamt personer somav
konsumentorganisationervissaochKonsumentgillesförbundetSamhälle,och

motoromrâdena.båt- ochbostads-,inominriktning,särskildmed t.ex.
näringslivsor-från de störreledamöterföreträdsNäringsidkarintressena av

suppleanterjämteledamöterDessabranschförbund.olikaochganisationerna
frånmedintealltså ersättaskan sammapersonligen och annanutses

organisation.
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Allmänna reklamationsnämnden har sedan den juli 1990l särskilden
avdelning för behandling bank- och fmansfrågor. Nämnden har sedanav
avdelningen inrättades avgjort drygt 30 ärenden avseende frågan konto-om
kortsinnehavare varit oaktsam vid förlust sitt kontokort. Nämndensav av-
göranden frågordessa behandlas i avsnitt 5.5.närmareav

Standardavtal

En jämförelse de standardvillkor tillämpas på finansielladet områdetav som
för betaltjänster visar dels för kontokortsavtalen överensstämmelsestoren

innehållet imed 34 § konsumentkreditlagen, dels likheter mellan före-stora
gäller övrigadet ansvarsfrágornär mellan kunden denoch till-tagen som

handahåller kontokortet. Ett uttryck i många fall har kommit attsom vara
för bankavgörande skall ansvarig, för betalningt.ex. attom en vara en

kommit fram för eller kontokort felaktigtsent spärrat, ärett angetts som om
varitbanken normalt i sinaktsam verksamhet.

5.2 Avtalsinnehållet

Mitt förslag: För avtal betaltjänster skall inte uppställas något formkrav,om
skriftlighet.såsom Däremot skall det krävas kunden fått skriftligatt

information avtalsvillkoren avtalet ingås. Vid ändringarnärsenastom av
avtalet skall kunden alltid ha frånträdarätt avtalet. Inför sådana ändringaratt

fåskall kunden skriftlig information.

5.2.1 Formkrav m.m.

Vid olika slags avtal och andra rättshandlingar särskildansettssom vara av
betydelse för den allmänna omsättningen andra samhällsintresseneller för har

i lag uppställts krav rättshandlingen skall uppfylla vissa formkrav föratt att
Överlåtelsergällande. fastigheter i skriftligmåste ske form kap. §4 1vara av

jordabalken. Testamenten måste skriftliga och dessutom bevittnade påvara
visst lO kap. §sätt l ärvdabalken. Formkravet har under år tagitssenare
bort för del rättshandlingar, bl.a. avskaffades kravet på bevittningen av
bodelnings- och arvskifteshandlingar 1987. Formkrav kan ha värdeett genom

bidra till insikt rättshandlingenhos dem företarstörre dessatt en som om
innebörd underlätta utredning i efterhand rättshand-samt attgenom en om
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till ochsinemellertid just formelltinnehåll. Ett formkrav naturlingens är
direkt berördasamtliga ärutnyttjasprincipkan i avpersoner somav

oftastdettauppfyllt kaninteformkravet ärrättshandlingens bestånd; om
starkare ochbåde part.användas svagareargument enett enavsom

närbesläktad medavtal ärreglerarKonsumentkreditlagen typ somaven
9 §kreditavtal. locksåbetaltjänstinnefattarOftabetaltjänstavtalen. etten

Enligtsvagaredenformkravstadgaskonsumentkreditlagen typen.ett av
inteformkravdetta ärskriftligen. Omingåsavtaletkrävsbestämmelsen att

tillvillkori fråga ärändå giltigt,emellertid avtaletuppfyllt utom somär om
45tillkrediterförintegällerFormkravetnackdel för konsumenten. upp

betalkort.vid s.k.dvs.gång,påskall betalaskreditbeloppetheladagar, enom
500ltill högstbeloppkrediterförhellerintegällerKravet uppavsersom

kronor.

avtalsför-andraavvecklingenförbetydelseoftaharBetaltjänstavtalet av
i be-ansvarsförhâllandenasärskild viktdärförkanDet atthållanden. avvara

ocksåingåsavtalbörjan. Dennafrånredanklarlagdataltjänstavtalet typär av
Ramavtalet äruppdrag.kommandeinförramavtali formregel ettavsom

avtaletochförhandpåinte har bestämtsgiltighetdesssådanoftast attnaturav
vill-deltid. Enlängreunderförbli gällande avkomma parternakan enatt

under helabestårandramedanavtalstidenunderförändraskankoren
avtaldessafråganväckaägnadeomständigheter ärDessa att omperioden.

formkrav.vissamedförenadeborde vara

förhållandenInternationella

vid avtalskriftlighetpåkravuppställer inget omkontokortslagendanskaDen
dendet kravställsDäremot attbetalsystem. somtillanslutning ett

i vissainformationskriftligskall lämnabegäran uttillhandahåller systemet
kreditvär-kriterier förkostnader,bl.a.avseenden, rörangivnanärmare som

inköpförhållanden,personliga samtinfomiationhantering m.m.dering, omav
avtalpåställs kravkod. Dessutom att ettellerkortförlustvidåtgärder av

avseenden.information i dessaskriftligföregåsmåstealltid av

be-innehållerBanklagskommissionenÄven norskaden enfrånförslaget
tillinformationskriftliglämnainstitutionenförskyldighet attstämmelse om

generelltkontoavtal attgäller sett,Reglerna, angeravtalet.införkunden som
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informationen skall bl.a. och andra kostnader, begränsningar iräntaavse
avtalet omedelbart riskerrätten säga och vid obehörigaatt samtupp ansvar

umyttjanden kontot. Dessutom innehåller förslaget krav kontoavtaletattav
skriftligt.skall Villkor inte ihar tagits in det skriftliga avtalet skallvara som

inte kunna åberopas kontohavaren, inte institutionen kan visamot attom
Kontohavaren uttryckligen har villkoret. En brist i fråga kravetaccepterat om
på skriftlig form har inte grund för förklara hela avtaletangetts attsom en
ogiltigt. kan följden,Däremot enligt kommentaren till bestämmelsen, bli att

vidarekontohavaren kan träda inget villkor iavtal, tecknatsutan ettur om
skriftlig form.

l 1988 års EG-rekommendation stadgas Varje kortutgivare skall upprättaatt
skriftligt fullständigaavtal med de och skäliga villkor gäller förett som

användningenutfärdandet och det betalningsinstrument han utfärdar punktav
i rekommendationen.3.1 bilagan till I den följande ocksåtexten anges

vilka ställs på angivande beräkningsgrunderkrav förnärmare räntasom av
och I rekommendationen inget rättsföljden avtalkostnader. sägs att ettom av

skriftlighetskravet.inte uppfyller

Slutsatser

årUnder lhar det funnits tendens till tillrestriktiv inställningsenare enen mera
formkravstrikta i traditionell mening. Detta tagitshar medfört formkravatt

i vissabort Skäl för ha striktsammanhang. formkrav föreligger främstettatt
andra tillkomstenän berörs betaltjänster-avtaalspartema avtalet. Förnär av av

väsentligt bedrivs efter vissa sådet verksamhetenär attatt normerna
intressen dock inteförtroendet för verksamheten upprätthålls. Dessa är

detprimärt inriktade enskilda för tillkomstendet avtalet. Intresset av
enskilda styrkeför-avtalet till avvägningen mellandel parternasstoravser

villkor. strikt formkravhâllanden och möjligheter få till skäliga Ettståndatt
skulle i dessa fall syfte, så den starkarekunna ianvändas t.ex. attmotsatt

i uppkommenutnyttjar formkrav för undankommaparten ett ettatt ansvar en
situation. i frånDet skulle också kunna hanteringen onödanbelasta avstegom

ogiltigt.skriftlighet alltid förklaradeskravet på skulle leda till avtaletatt

kreditavtalen innefattar konsumentkreditlagen konsu-För formkravet i att
gällaskall underteckna skriftliga därmeddet avtalet. Detta kommer attmenten

Även betal-de betaltjänster kreditfunktion. förockså för innehållersom en
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avtaletsintresse dokumenteraligga itjänster generellt bör det attparternassett
villkoren. Detexemplarfår undertecknatillkomst så kundensätt ettatt av

föravgörandeskulle detemellertid inte alltid dettakan antas att omvara
kanundertecknandetillräckligt. Ett kravtagits tillvaraintressekundens
idetaljertagit till sig allakundenöverdrivet intryckockså att enett avge

relativt preciseradekunna ställasbör detomfattande avtalstext. Däremot upp
det gällertill kunderna, både närinformation skall lämnaskrav på den som

informationsådanmarknadsföringen beträffandeochallmännaden som
utform-intresse förEttenskilt betaltjänstavtal.föregår störreomedelbart ett

tillvara kundensbättreinformation bördennaningen ägnat taattvaraav
skallavtaletpåavtalet kravföljdernamöjlighet bedöma än attett varaatt av

inte stadgas,skriftlighetpå öppnasformellt kravskriftligt. Genom någotatt
upplysningar ellermuntligatillhänsynmöjlighetockså större annanatt taen

fogha haftkunden kanbetaltjänstansvarige,information frän den attsom
avtalet.såsom delaruppfatta av

skriftlighetpåformellt kravnågotinte ställaSammanfattningsvis bör uppman
börkonsumentkreditlagen. Däremotföljervadvid betaltjänster, utom avsom

informationskriftligsärskild fårbegärankundendet krävas omatt utan
väsentliga. Dennasärskilt i de avseendena ärochinnehåll,avtalets som

Avvikelser elleringår i avtalet.till grund för vadinformation liggabör som
sådanskeinte kunnainformationen börskriftligatillägg från den om

konse-utformningen ochNärmarekundens nackdel.information tillär om
och7till 2 kap.i författningskommentarenbehandlasdettakvenserna av

till betaltjänstlag.8 förslaget§§

Ändring avtal5.2.2 av

avtals-enligt normalaändras krävsskall kunnaingånget avtalFör att ett
emellertid hakanParternadetta.principerrättsliga äratt parterna ense om

denursprungliga avtaletsamband med detikommit redan att enaöverens om
skede.ändring igenomföraförutsättningar fårvissaunder ett senareenparten

såpreciserade,någorlundaför ändringförutsättningarna attI princip bör vara
uppfyllda närförutsättningarnabedömai efterhandmöjligtdet är varatt om

tillförutsättningarnahindergenerelltNågotgenomfördes.ändringen attmot
inteemellertidtordefrån denbedömningbygger på partenviss del enaen

uppmärksammatsfråganavtal haruppsägningarensidigal frågafinnas. avom
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i samband med tvister banks uppsägning läneavtal hänvisningunderom en av
till säkerheten för lånet försämrats.att

När det gäller betaltjänstavtal i allmänhet torde det regel frågasom vara om
Ävenändringar eller avgifter. förhållandenräntesatser berör betal-av som

tjänsten kan emellertid bli föremål för förändringar. Sådana förändringar kan

bestå i ändrade säkerhetsarrangemang, utvidgat användningsområde,t.ex.
ändringar i periodiska beloppsgränser, för avbetalningreglernya av
kreditbelopp, ändrade faktureringstider, Vid sådana förändringar detkanetc.
finnas anledning ställning till ändringvad skall utgöraatt ta som anses aven

avtalsvillkor och denna ändring i så fall tillåtenkanett trotsom anses
avsaknad särskild överenskommelse ändringen företas.mellan närparternaav

För kreditavtalen finns i konsumentkreditlagen bestämmelser hur änd-om
ringar avgifteroch får ske. I övrigt kan begränsningarräntesatserav av
möjligheten genomföra ensidiga ändringar fråga oskäligaprövasatt som en om
avtalsvillkor.: Sådana ändringar förutsätter förbehåll gjortsdock haratt om

i ursprungligadetta det avtalet.

Internationella förhållanden

ingeninnehåller bestämmelse i ändringar.Den danska lagen fråga Denom
ovillkorlig för kortinnehavaren liksomstadgar emellertid för be-rätten

talningsmottagaren varsel avtalet med kortutgivaren.sägaatt utan upp

norska lagförslaget innehåller konsumentförhållanden förbudDet för mot
Institutionentill ensidiga avseenden.förbehåll i tvåändringarrätt utomom

sig höja avgifter förförbehålla ochsänka inlåningsräntakan rätt attatt att
Institutionen skallinneha eller använda konto betalningsinstrument.ellerett ett

dröjsmålsräntesatser ochtill och med förbehåll höjaalltid, i avtalet,utan
skyldighetregelersättning för övertrasseringar. ocksåI förslaget ingår en om

ändringenändringen.varsla Varslet skall innebörden samtatt om av upp-ange
avveckling avtalet skullelysa avtalet och vadrätten sägaatt en avom upp

ändring får inteEninnebära för ekonomiska mellanhavanden.parternas

1 enligt vilken36 § avtalslagen,Den lagregel därvid i första handblir aktuell är ettsom
oskäligt denjämkas villkoretavtalsvillkorkan ellerlämnashelt avseende, är mot enautan om

parterna.av
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Vidaretill kontohavaren.tillämpas två veckor efter varsletförrän säntsatt
begränsning kontohavarensvillkor i avtalet rätt sägastadgas attatt ett om av

avtalet tillinstitutionen ensidigt ändratinte tillämpasavtalet får omupp
inom fyraavtaletkontohavarenför Kontohavaren ochnackdel säger upp

Därutöver harändringen till kontohavaren.harveckor efter varslet säntsom
väsentliga avtalsbrott frånvidalltid avtalet delskontohavaren sägarätt att upp

användningssätt,ändringar iinstitutionen företarsida, delsinstitutionens när
väsentligt ökadmedförkontrollrutiner och dettaelleranvändningsområde en

kontohavaren.risk för

inteändrasvillkoren inte fårEG-rekommendation stadgasI 1988 ärs att om
överenskommelsesådanDärefterkommit detta. sägsöverens attparterna om

ändring och konto-föreslårkortutgivarenför handenskall enomanses vara
använda betal-ändringsförslaget fortsättermottagitefter hahavaren attatt

ningsinstrumentet.

Slutsatser

förutsättermasshantering. VerksamhetenutprägladBetaltjänster utgör somen
alltförrationellt,enskilda kunderna kan hanterasmed deavtalenregel utanatt

rationelltinteenskild kund. Detvarjeförhandling med ärinslag omstort av
sinamed ochavtalbetaltjänstansvarige tvingas förhandladen en avvarom

verksamheten medtvingas bedrivainte rationellt hanhellerkunder. Det är om
inom ochinnehållavvikandekvardröjande avtal medalltför antal enstortett

möjligheten avtalaytterligare begränsaförtjänst. I stället att omattsamma
tillförsäkratillräckligtbefintliga bör detändringar i avtal,ensidiga attvara

ändringar, delskommandeförhandsinformationtilldelskunderna rätt enom
uppsägningsklausuler.eventuellaavtaletovillkorlig frånträdarätt oavsettatt



SOU 1995:69 Civilrättsliga frågor

5.3 Obehöriga utnyttjanden

Mitt förslag: Kontohavaren skall förfullt transaktionerutsvara som
företagits någon saknat behörighet enligt avtalet, hanav som om

till någon har lämnat sitt sinkontokort, personliga kod ellerutannan-
legitimationsmedel hör till kontot,annat som

oaktsamhet möjliggjort transaktionen,genom grov-
underlåtit spärranmälangöra till kontot hörande legitimations-att ettav-

medel någon obehörig kan ha kommit elleröver,som
förfarit svikligt den betaltjänstansvarige.mot-

Kontohavaren skall vid obehöriga transaktioner för belopp tillsvara upp
0005 kronor, han gjort transaktionen möjlig oaktsamhet inteom genom som

var grov.
Oavsett Kontohavaren varit oaktsam ej,eller skall han i de fallom en

personlig kod har för belopp tillanvänts l 500 kronor själv-svara upp
riskregel.

Utom i sveksituationen skall kontohavaren ha möjlighet den be-att mot
taltjänstansvariges anspråk enligt första-tredje stycket invändninggöra om
säkerhetsbrist i betalsystemet.

5.3.1 Allmänt obehöriga utnyttjandenom

De säkerhetsarrangemang betaltjänst förenad med syftar bl.a. tillärsom en
endast den eller enligt betaltjänstavtaletde har behörighet därtill skallatt som

kunna utlösa disposition kontot. Den sig för behörigutger atten av som vara
får beredd på styrka detta förete legitimation,att att rättvara genom prestera
namnteckning, kod, uppvisa kontokort, Olikarätt betalsituatio-rättavge osv.

förutsätter olika grad kontroll behörigheten. När någon saknarner av av som
behörighet enligt betaltjänstavtalet ändå kontrollenlyckas och utlösapassera

disposition, inträffar obehörigt utnyttjande kontot. Därmedetten av avses
således någon falskeligen sig för behörig belastaratt attgenom utge att vara
det konto betaltjänsten kopplad till.ärsom

En betaltjänst kan också for andra emellertid inteutsättas brott, behandlassom
inom begreppet obehöriga utnyttjanden. Som exempel kan någonnämnas att

manipulation tekniken lyckas tillföra rätt fel konto ellergenom av pengar
någon rycker sig sedlarna från sedelutmataren på innanatt uttagsautomaten

kortinnehavaren själv hunnit dem.ta
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kontoha-bli delskanbetaltjänstverksamhetenbrottFöljderna attmotettav
kontohavarendelskostnader,och andraränteförlusteråsamkas attvaren

kontobe-delenanvända denmöjlighetentid förloraråtminstone för att aven
fråganbehandlasavsnittenföljandeavsåg. I debrottethållningen omsom
emellertidoriktig belastning kanEn sådantransaktionsbeloppet.föransvaret

kanKontotkontoinnehavaren.användasinte kantill kontotockså leda att av
behållning ellerlågutvisa förutnyttjandetobehöriga rentgrund det enav

olägenheterochskadordå åsamkaskanKontoinnehavarenhelt tömt.av vara
uppgift kontot spärrat.felaktig ärvidmotsvarande attpå sätt omensom

behandlasemellertidfoljdskador bör närmastsådanaersättning förFrågan om
5.4.i avsnittdettaSeuppgiftfelaktig kontot. närmarefråga omomomensom

Ansvarsfördelningen5.3.2

Inledning

harbetaltjänstertvistervid rörsituationernafrekventadeEn sommestav
kunnatutnyttjanden harSådanakonton.utnyttjandenobehörigavaritlänge av

kommitobehörig övertjuv eller ettske främst personatt annangenom en
kodvissa falliochkontokortet,Med hjälptill kontot.hör enkontokort avsom

tillgodoha-utnyttjasedanobehörigelegitimationshandling, kan deneller annan
för kontantut-konsumtion ellerförpå kontotkreditutrymnretellervandet egen

kortinneha-vilken gradibedömningartill svåraoftaSituationen leder avtag.
kortet.medvarit oaktsamvaren

kontokortetinnehavetredanoftastinnebäranvändning utomlands enVid av
transaktionerföretabehörighetsaknarnågon somför attmöjlighet som

Utomlandshunnit få kortet spärrat.inte kontohavarenkontot,belastar om
Kon-kontokortet.innehavetlegitimationingen änregelkrävs avannansom

skeförutsättskontokortetanvänder genomdet rätttrollen äratt person somav
kortetföreterden motnamnteckningen namn-jämförelse sompersonavav

kortet.baksidanpåteckningen av

handelnÅr ochkortutgivarnafrån deåtagande större om1985 gjordes ett
ochvid köpSverigeikontokortanvändningvid varorlegitimationskrav avav
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Ävenkronortjänster för belopp 200över legitimation krävs, innebärnär
kortförlusten ofta påtaglig risk för försök till obehörigt utnyttjandeatt etten

kontot skall lyckas, eftersom den faktiska kontrollen vid säljtillfzillet mångaav
gånger bristfällig. Kortär legitimationshandlingoch förvaras också inte så

sällan plats, i plånbok eller handväska. Totalt innebärt.ex.samma setten
ändå kravet på legitimation risken för obehöriga utnyttjanden minskar.att

Om användningen kortet förutsätter kännedom personlig kod, s.k.av om en
PIN-kod Personal Identification Number, kan detta säker-utgöra ett
hetshöjande åtminstone koden behandlas på allarättmoment, sättom av
berörda. Detta innebär koden inte får möjlig avläsaatt att systemet,vara ur

vid kommunikation telenätet videller postbefordranöver utvaldt.ex. av en
kod till kontohavaren. Vidare innebär det kontohavaren för sin del måsteatt
förvara uppgifter koden sådant de inte åtföljer kortet. Helstsätt skallattom
koden finnas iendast kontohavarens minne. Slutligen innebär det kodenatt
inte skall röjaskunna vid normal användning kontot. Det sig härrörav om
vilken säkerhetsuppbyggnad betaltjänstansvarigeden valt, främst detnärsom

insynsskyddetgäller för knappsatsen och placeringen terminalen.av

vilkenOavsett teknisk och organisatorisk uppbyggnad har valt för ettman
emellertidbetalsystem, kommer den sammanlagda säkerheten utgörasatt av

säkerhetsmässigade förutsättningarna och det faktiska handha-summan av
vandet Handhavandet kan i hög grad påverkas hur det civil-systemet.av av
rättsliga fördelas mellan avtalsparterna. Det denna fördelningäransvaret som
skall behandlas i det följande.

Allmänt gällande ansvarsfördelningom

Standardavtalen på den svenska kontokortsmarknaden undantagslöstär nästan
iutformade överensstämmelse 34 konsumentkreditlagen.med § Bestämmelsen

egentligen begränsning konsument kan åläggasutgör deten av somansvar en
obehörigafor utnyttjanden det kreditkort. Den har emellertidfråganär är om

analogiskt tillämplig kontokortstyper. Bestämmelsen iandraävenansetts

Åtagandet3 tillkom undermedverkan Finansdepartementet dåvarandeBankinspektio-ochav
sedandet förekommitförslag legitimationstväng.eventuelltinföra lagreglerattnen, om om
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principiförutsättsdetnågot attinte Kontohavarensig ålägger utanansvar,
kontohavarenförstadgaravtalet ett ansvar

betalningsskyldig för beloppskall kontohavarenlagbestämmelsenEnligt vara
kontokortetobehörig harnågon använtpåförts kontothar omattgenomsom

behörigellerkontohavaren personannan
till någonsig kortetifrånlämnat annan,-

kortet ellerförloratoaktsamhetgrovgenom-
upptäcktenefterinteochförlorat kortetpå något sätt snarastannat-

kreditgivaren.hosanmält förlusten
kredit-mottagitsförlustanmälanefterpåförts kontotFör belopp avatt ensom

svikligt.förfarithanbetalningsskyldig endastkontohavarengivaren är om

frivilligt,kontohavarenstrikt närmedför såledesBestämmelsen ett ansvar
kortettillgällerDettasig kortet.ifrån oavsettlämnatförarbetenaenligt vem

till denlämnatsinte kortetsåledesförutsättsDet person somlämnats attut.
mottagitdenförutsättastorde dethellerInte attutnyttjat kortet. somsedan

ipunkternaövrigadenågonframgårsådantförfarit på sättkortet avavsom
kortföretagettillunderlåtitelleroaktsamhetmed attparagrafen t.ex. grov

detVidareavvägar. ärpåkommitanmäla kortettill kontohavareneller att
till kontot.hörpersonlig kodhanteratkontohavarenoväsentligt hur somen

förloratssåledes kortetOmhanterats.kortet genomavgörande hurDet är
därfördettordealls,oaktsamhetnågonelleroaktsamhet,normalendast utan

fall frånIkortet.antecknad påfinnskoden ettrollspela någoninte ens om
viss be-tillmättskodenhanteringenreklamationsnämnden harAllmänna av
fall harIhanterats.själva kortetmed hur etttillsammans senaretydelse
inte kankodenhanteringenpåpekatuttryckligenemellertid attnämnden av

Detkonsumentkreditlagen.34 §tillämpningenvidbetydelsetillmätas av
Tilluppbyggnad.bestämmelsensmedbästocksåtorde överensstämmasenare

förarbetenaIhanterats.hur kortetendastbestämmelsenordalydelsesin avser
kring kodhante-omständighetersammanhangheller i någotinte atttalas om

bedömningen.påverkaskulle kunnaringen

iharavseendei dettabokstavligt restsalltförbestämmelsentolkaInvändningar mot att
Lambertz,Erikssonochkonsumentkreditlag,års1992tillKommentarKonsumentkrediter, av

s.323
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inte viss regelbundenhetBestämmelsen kräver kontohavaren med någonatt
besittning.kontrollera han fortfarande i sin Däremot kanskall har kortetatt

avseende i speciella fall hainte utesluta underlåtenhet i detta kanattman
vid bedömningenbetydelse oaktsamheten.av

direkt analogisktbör 34 § konsumentkreditlagen ellerDet ärnoteras att
Som tidigare berörtstillämplig endast det fråga kontokort.när är ettom

personlig kod harlag inte den situationen endastomfattar denna därmed att en
faller flesta telefon-kort Därmed dedvs. har använts.använts, utan att ett

tilltillämpningsområde. I kommentaren konsu-banktjänster utanför lagens

handling föremål,mentkreditlagen en elleranförs med kontokort ettatt avses
bevis avtal kontokre-vanligen plastbricka, används att ett omen som som om

elektroniskt hjälpmedel fördit ingåtts. Ett s.k. ID-kort fungerarhar ettsom
kortetföreter Ett sådant kort kankontrollera identiteten hos denatt gessom

i olika situationer,utformning kunna användassådan det är ägnat attatten
innehåller inte i sig någon in-utanför betalningssamrnanhang. Kortet dåäven

innehavet visstbidrar till ihop med konto.formation koppla ettattsom
kontohavarenKontonumret får i stället sätt, attannat t.ex.anges genom

intetelefonen eller terminalen. Ett sådant kortknappar in pånumret ryms
behörighe-begreppet eftersom det inte syftar till klargörainom kontokort, att

i ersättning för dagensfor visst då ställetkonto. Kortet är attten ett se som en
betaltjänstidentitetshandlingar, Konsekvensenkörkort är att somosv. en

elektronisktsådant tillsammans medutförs hjälp ID-kortmed ett enav
kan34 § konsumentkreditlagen. I dessa fallpersonlig kod inte omfattas av

kontohavare åläggas vidsträcktsåledes konsument såsom ett ansvarmeraen
kontokort.utnyttjanden vid användningobehöriga möjligtför vadän är avsom

behandlingenMerarimliga i denna avgränsning diskuteras.Det kan om av
5.3.4.situationer i avsnittetdessa olika beloppsgränser,om

Oaktsamhetsbedämningen

reklamationsnämnden harvaritDe tvister till i Allmännaprövningsom uppe
ivarit oaktsamtill sig i vilkendel grad kontohavarenrört attstor genomom

5 vissaformer kandesig alltjämt i utvecklingsfas.IelektroniskaID-korten befinnerDe en
viss lkortetförväntastillhandahålla presumtionför bäraren ärattsnarast person.av enen
ersättningföregentligensådant liksom kodanvändning,dettaavseende kort,är ett meraen

identitetskontroll form därav.än en
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kortet.°olika situationer inte ha haft Kontohavarensomedelbar kontroll över

på grund hanteringen inträder vid oaktsamhet.kortet förstansvar av av grov
Som skäl för inte skall grunda förredan enkel oaktsamhetatt en ansvar

kan anföras, betalningsinstrumentkontohavaren kortet är avsett attatt som
betalningen för inköp därför måste kortet kunnaunderlätta allehanda och

praktiskt i dagliga tillvaron. skall kunnahanteras den Om kontokortet ersätta

besvärligare använda kortetanvändningen kontanter får det inte änattav vara
infördes i tidigare kon-använda kontanter. När bestämmelsen gäng denatt en

kortinnehava-sumentkreditlagen oaktsamhetexempeli attangavs som grov
förvaringsplatsliknandekortet i ficka, väska, fordon ellerlämnatt ettren en en.

Allmänna reklama-inte stått uppsikt 197677: 123, 191.under prop. s.som
oaktsamhetsfrågantionsnämnden i ställning tillhar antal fall haftett stort att ta

hursituationer. några fall för pekai olika Här kan endast nämnas att
hittills utfallit.gränsdragningen har

uppsikt har,förvaring i bil inte stått underNär det gäller kontokortav en som
bilenvarit betydelse tillmätts platsen därförutom huruvida bilen låst eller ej,

uppsikt.vilken bilen lämnatstidsrymd undervarit uppställd och den utan
bilen låstKontohavaren lämnatSåledeshar det inte oaktsamt attansetts grovt

själv sigoch avlägsnatuppsikt 10 minuter skogsvägunderutan enmen en
konto-oaktsamtsträcka från bilen. Inte heller har detkortare ansetts grovt av

medan honnâgra få minuterbilen uppsikt underhavaren lämnaatt utan
bilen har detsitt på daghem läst. Däremotlämnade barn ansetts grovtl ett

I ridhus.utanföri bilen i timmekortet handväskaoaktsamt lämna ettatt enen
i handväska,kortetoaktsamt förvaraLikaså har det ansetts grovt att somen

Väskanbesöktevid inbrott i bilen, medan kontohavarenstals ett museum.
oakt-genomgåendeframsätet. Vidare har dethade undergömts ansetts grovt

stulitsbil. två fall där korteti nattparkerad Iförvara sitt kontokortsamt att en
5-10tiderItalien redan så kortai Spanien harfrån bilar utlandet somresp.
Denoaktsamhet.bilarnaminuter uppsikt utgöraöver ansettsutan grov

vidgår 5-10oaktsamhetomständigheten för förväsentliga gränsen grovom
aktuella platsendentimmeminuter vid någon kaneller sägas gavvara om

inbrott.förbilen skulle kunnamed utsättassärskild anledning räkna attatt

i tid, dvs.kortförlustenanmält rättfrågan varit kontohavarenandra harDen enstora om
konsumentkreditlagen.stycket3tillämpning 34 § förstaav
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förfaritnämnden kontohavarenI flera fall har haft ställning till grovtatt ta om
arbetsplats lik-kontokortet förvarats uppsikt på elleroaktsamt när utan en

sig sin väska med kontokortfall hade kontohavaren ställt i frånnande. I ett
butikslokal. Väskan medfullt i kontorslokal, tillsynlig gränsade enen som

varit oaktsamt. Ioch kontohavaren ansågs hakontokortet försvann ettgrovt
receptionen hotell.tjänsterum innanför påfall det fråga ettettannat omvar

tillfälligt i bokhyllai låg doldKortet förvarats handväskahade enen som
ansågsDäremotupphängd kavaj. Detta ansågs inte oaktsamt.bakom grovten

i handväskaförvara kortet i plånbokdet oaktsamt att vargrovt en somen
skolsköterske-till tjänsterummet enhörnet skåp påplacerad bakom ett
varvidtillfällen,vid tvåKontohavaren lämnademottagning. rummetrummet

inte oaktsamttillfället. Emellertid ansågs detolåst vid det attgrovtenavar
till-i skåpgymnastiklektion sin plånbok med kontokortläggaunder etten
lagtKontohavaren hademed och värdesaker.andra plånböckersammans

där på lärarens begäran.plånboken

Påförsvunnit andra platser.finnsHärutöver antal fall där kontokortetett
i sin ryggsäck.i Rio kontokortetstrand Janeiro förvarade kontohavarendeen

tidenUnder dennefanns närhet kontohavaren.Ryggsäcken i omedelbar av
varitansågs inte haKontohavarenbetraktade havet försvann ryggsäcken.

sinlämnade kvarden kontohavareoaktsam. gällde förDetsammagrovt som
heller har detögonblick. Inteunder mycket korthandväska parkbänk etten

svarttaxi låtamedi samband med färdoaktsamtansetts grovt att en
i för sigi fall ochKontohavaren ansågs dettai plånboken.chauffören ta tag
oaktsamtvarit i viss Däremot har detmån oaktsam.ha attgrovtansetts

bevakadin ii jacka lämnatssitt kontokort i plånbokförvara ensomen en
garderob restaurang.en

iförloratsfall där kontokorttvåvisst intresse kan det jämföraAv attvara
underkontohavarenhadealkoholintag. falletsamband med I det enena

Deokändanågrai Thailand blivit bjuden drinkar personer.semesterresa av
Vid ettiden påhotellrum.in drink derasbjöd sedan honom på nattenen

tvåtill klockansedantill sitt där hanåtervände kontohavaren hotellrum, sov
blivithanupptäckte hannästfoljande eftermiddag. När han vaknade genast att

anmäla förlustenhunnithankreditkort. Innanmed bl.a. MasterCardettav
000 bathdrygt llsammanlagtbank medkortet för tvåhade använts uttag

någonförelegatinte detfannnärvarande 3 000 kronor. Nämndenför attca
varitinte ansågs hasituation, varför kontohavarenanmärkningsvärd grovt
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oaktsam och inte skulle betalningsskyldig för I det andra falletuttagen.vara
det fråga kontohavare just återvänt från utlandsresa. Hanvar om en som en

gick in på pub på Stockholms Centralstation tillsammansdär han drack ölen
med några obekanta När han sig allt iblev Någonstansreste svart.personer.
Stockholm blev innehöllhan sedan med sin plånbok, bl.a. hansav som
kontokort. Kontohavaren ansågs nämnden ha varit oaktsam.grovtav

Kommentarer till den nuvarande ordningen.

Främst reklamationsnänmdens avgöranden har det skapatsAllmännagenom
praxis tolkning irikhallig för den nuvarande bestämmelsen konsument-en av

kreditlagen. praxis får följa lagstiftarensDen därav kan utläsassom anses
intentioner, såvitt inte åläggas såkontohavaren bör strängtettatt ansvaravser

tillkorthanteringen inte skulle framstå praktiskt alternativlängreatt ettsom
siganvändning kontanter. Lagstiftaren har i detta syfte också använtav av

begreppet emellertid kravet ställts lägreoaktsamhet. Man bör notera attgrov
i andra författningar vid bedömningen huruvida oaktsamheten skallän anses

En jämförelse med vårdslöshetkan ske begreppetsom grov grovgrov.
i trafiki andra vid vårdslöshetoaktsamhet sarrnnanhang, brottent.ex. grov

eller vållande till vårdslöshet krävskroppsskada eller sådangrovt somgrov
för trañkförsäkringsanstalts enligt trafikskadelagen. En sådanåterkravsrätt

jämförelse skulle sannolikt leda till den oaktsamhetslutsatsen att grova som
ii konsumentkreditlagen i själva innefattar situationer andraverketavses som

lagstiftningen kandelar skulle betraktas enkel oaktsamhet. Detnärmast somav
tillämpningen skillnader isvårighet i få full förståelse för vadutgöra atten

skillnader-olika i olika sammanhang,krävs for grader oaktsamhet omsom av
i mellan de olika områdena alltförkraven är stora.na

idealtvisst avvikelse frånOm vill skapa för mått ettett utrymme ett avman
till Ettoklanderligt finns olika gåoch helt beteende, det väga.sätt att

finns irättsföljden inträda vid oaktsamhet huralternativ till låta förstatt grov
i trafik har utformats. Be-trafikbrottslagens straffbestämmelse för vårdslöshet

januari 1995föreskriver i från och med den lstämmelsen dess lydelse

brustit imån denför vårdslöshet trañkanten i väsentligenkelansvar om
trafikolycka betingatstill förekommandeoch varsamhet avavomsorg som

vid oaktsamhetomständigheterna. inträderDärutöver strängareett ansvar grov
livmänniskors ellervisat likgiltighet för andraeller uppenbarom man
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äldre föreskrev för enkelegendom. Den lydelsen bestämmelsenav ansvar
vårdslöshet oaktsamheten ringa.närutom var

detFrån Allmänna reklamationsnärnndens avgöranden kan notera attman
fåttsituationerna lika varandrafinns flera fall där förefaller ganska men som

skillnaderolika utgång. Icke desto mindre finna avgörandegår det att som
denbildar i homogen konsekvent bild föroch gränsensettstort grovaaven

oproportionerligtskillnader emellertid ibland fåoaktsarnheten. Dessa små kan

i enskilda eftersom de innebär kontohavarenbetydelse de fallen, attstor
för någotantingen får för hela beloppet eller inte behöver ansvaraansvara

taget.7 inte kanhuvud Här måste också beaktas nämndenbelopp över taatt
såinte alltidmuntlig bevisning och uppgifterna från äratt parternaupp

bli muntligt förfarande. Det kanfullödiga de skulle ha kunnat ettsom genom
vilkenberättelse,möjligt rätt utformaddärför mycket väl att omenvara

utredning, kanmöjlighet någonkortutgivaren ofta saknar att prestera egen
inget alls.skillnaden mellan fullt ochinnebära ansvar ansvar

föri dess helhet det, med undantagtill betaltjänstorrtrådet saknasSer man
transaktio-vid obehörigaför mellankontokortsfallen, regler ansvaret parterna

legitima-telefonbanktjänsterna med användningDit dehör Lex. avnyaner.
ocksåkod Diti personlig eller elektroniskt ID-kort. hörtionsmedel form av

postgiro- ellerskriftliga betalordrar vidmanipulationer förfalskningaroch av
reglering obehöriga utnyttjanden kontonEnbankgirobetalningar. ny av av

tilltransaktionstyper. minst hänsynlnte måstemåste hänsyn till dessa tasta
till förmån förtyngdpunkten framöver kan förväntasförskjutningden somav

sannoliktBevissvårigheterna kommersjälva personliga kodensden betydelse.
Å sidantill koden hanterats.tillta skall hurhänsynstörreatt ta enaom man

aning hur någonnågonkanske kontohavaren i många fall inte har omens
uppgifternågrainte kan lämnakunnat komma koden och därföröverannan

utredning-bidra tillkunnaljus skeendet. oförmågakastar Dennaöver attsom
huvudaktsamhettvivelägnad väcka kontohavarens överär taget.atten om

intehelt enkeltkontohavarenAlternativet ñck vetatt acceptera attvore man
någonmedheller kan kommakodhemligheten röjas och intehur kunnat

helabli förödande förförklaring. skulle emellertid kunnatänkbar Detta

kodenavgörande hurdethanteringen tvister här slaget, eftersom ärdetav av

det7 delföranledasfördelning kanfrån sådanHär bortses attansvaret avav ensomav
förlustanmälan.tidenefteromtvistadebeloppetkansammanlagda, avse
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Åhanteras. sidanandra måste kontohavaren bibringas känsla detatten av
kodhemlighetensskyddet for bevarande Någonhans agerande.äryttersta eget

idel bör kontohavaren således i fallfå beredd dessaansvaret att tavara av
ovisshet. Detta förutsätter emellertid i i övrigtsäkerheten såäratt systemet
hög verkligenkontohavaren känner sig ha den kontrollen kod-överatt yttersta
hemlighetens avvägning vidarebevarande. Hur denna kan ske behandlas i

avsnittet självrisk 5.3.3.om

ifrågasättas skillnadenDet kan två ganska likartade fallmellan börom vara
möjligt tillämpaså för närvarande. I stället borde det att ettstor som vara

olika nivåer. lösningar i kontokorts-med Sådana har valts den danskaansvar
Banklagskommissionen.lagen och i lagförslaget från den norska

Internationella förhållanden

självrisk 500 kronorDen danska kontokortslagen innehåller på l danskaen
obehörigt utnyttjande.personlig hemlig kod har vid Där-när använts etten

inte har behövts, gäller för kontohavarenkodnärutöver ettsamt ansvaren
oförsvarligttill 8 000 kontohavarendanska kronor, grovtgenomupp om

utnyttjandet kontohavarenhandlande möjliggjort det obehöriga ellerhar om
inte skyldighet Om däremot kontohava-har uppfyllt sin spärranmälan.göraatt

obehöriga utnyttjan-sin till företagit detsjälv har lämnat kod denutren som
fullständigakontohavaren dessutom fullt Att dettadet, är attut. noterasvarar

Även betalningen utförskoden har lämnatsberor helt på ut. omansvar om
i kombination således koden det avgörandemed kort med kod, anses vara

förVidare obegränsati säkerheten. bör något ettmomentet noteras att ansvar
detobehörigt utnyttjande inte kan gällande kontohavaren, ärgöras mot om

fråga betalning kodanvändning.utanom en

innehåller olika nivåer för kontohavarensDet norska lagförslaget näransvar
transaktioner medslagsdet gäller användning kontokort. För andra änav

varitfulla kontohavarenkontokort gäller för det beloppet grovtansvar om
disponibelt för konto-till vad varitAnsvaret dock begränsatoaktsam. är som

maxirnibelopp för utnyttjandensjälv, beaktandehavaren med även perav
användningnivåer vid konto-transaktion, vecka De gällerdygn, avsomosv.

För det förstaenligt den danska lagen.kort följer i vad gällerstort sett som
med kodanvändning kort tillsammansinnehåller förslaget självrisk för aven

emellertidharsäkerhetsprocedur. I det norska förslageteller liknande
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kontohava-så lågt till 500 norska Därutöverbeloppet kronor.satts svararsom
och kontohavarentill 8 000 norska kronor vid oaktsamhet närren upp grov
Kontohavarenfullgjort sin skyldighet i fråga spärranmälan.inte svararom

obehöriga utnyttjandet.uppsåtligen möjliggjort detfullt hannärut

lösningen.och den norskaskillnader mellan den danskaMan kan trenotera
kort-kodområdet,utanförinnehåller det norskaFör det första ävenett ansvar

bådadera.eller kod ellerförutsätter antingen kortdanska reglernamedan de
tredjedetolika högt. Försjälvrisken för kodfallenandra harFör det satts

i danska lagen.väsentligt betydelse denkodentillmäts störreen

påsjälvrisk för kontohavaren1988 innehållerEG-rekommendationen från en
ellerVid vårdslöshet500 kronor..närvarande l svenskafor150 grovcaecu

förrekommendationen skulle detEnligt ävendock fulltsvek gäller ansvar.
ålägga kontohavareni frågaspärranmälan kunna kommatiden efter att ansvar

inte rekom-självrisken stadgarUtövereller svek.vid vårdslöshetgrov
nivåer för kontohavarensmendationen olika ansvar.

Slutsatser

fördifferentierad skaladet införasvidkommande bordeFör svenskt en
och detdanska lagenfrån deni huvudsak efter mönsterkontohavarens ansvar

särskilt isjälvrisken kommerFrågan övervägasnorska lagförslaget. attom
emellertiddetsig till självrisk, börställerhuravsnitt. Oavsettnästa enman

oaktsamhetmellan delskontohavarensmöjligt delaatt ansvar grovuppvara
på dettasvenskaden rättenställs i övriga delarmotsvarande kravmed avsom
normalaförfortfarande lämnarrekvisit, dels enkel oaktsamhet, utrymmesom

ellerbetalningsinstrumentetoklanderlig hanteringfrån heltavvikelser aven
sigvänderbetaltjänsterföruppdelning motiverad främstDennakoden. är som

intei framtidendetfinns emellertid skälDettill konsumenter. attantaatt
åtkomstenmellanskillnaderavgörande tekniskafinnas någrakommer avatt
omständighetnäringsidkare. Enerbjudskonsumenttjänster tjänsteroch som

ordinäranslutamöjlighetentekniskadentill denna slutsatsleder är att ensom
kanhemdatorerantaletförhållandettill betalsystem dethemdator attett samt

omständighet bör nämnasår. Enkommandeförväntas öka under somannan
hjälpbanktjänster medavanceraderelativtmöjligheten utföraär avatt t.o.m.

därför inteDet börelektroniska ID-kort.tillsats for kontrolltelefon samt aven
föransvarsbestämmelsertillämpaprincipiella skälfinnas några attmot samma
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samtliga betaltjänster. Uppdelningen i konsumentavtal och andra avtal kan
åstadkommas reglerna dispositiva utanför konsumentområdet.görsattgenom
I avsnitt 5.3.4 kommer i någon mån beröras vilka övervägandenatt om an-
svarsbeloppen kan aktuella.som vara

5.3.3 Självrisk

En reglering vid obehöriga utnyttjanden måste utgå ifrån vadansvaretav som
skulle gälla regler överhuvudtaget saknades. Vem skulle få bära ansvaretom
för belastning initierats behörighetnågon saknade göraatten som av som

egentligadetta Den frågan borde kanske vilka kanI fall kontohavarenvara:
bli ansvarig för begärd belastning kontot frågaSvaret denna måsteen av

vederbörlig ordningkontohavaren ansvarig för transaktioner iärattvara som
begärts någon enligt kontoavtalet behörighet till detta. Om det inteharav som
finns särskild rättsregel eller bestämmelse i kontokortsavtaleten somen
föreskriver inteskulle således konsekvensen bli kontohavaren skulleannat, att

för belastning behörighet.begärts saknadeansvara en som av en person som
Detta förutsätter givetvis verkligen inte tillkontohavaren har medverkatatt
belastningen på fallkontot eller fått detsamma. I sådantsättannat nyttaav av

bliskulle det aktuellt kontohavarens delaktighet enligt reglerprövaatt om
skadestånd på grund brott, obehörig vinst liknande.ellerav

Internationella förhållanden

I flera utländska sammanhang har under år aktualiserats frågansenare om en
självrisk för kontohavaren i vissa fall. i EG-rekommenda-Som harsagtsnyss
tionen från tagits1988 in bestämmelse kontohavaren skall bäraatt etten om
strikt for förluster till till kopiering150 följd stöld elleransvar upp ecu av av

betalningsinstrument. Detta gäller endast tills kontohavaren underrättatett
kortutgivaren. Begränsningen till 150 integäller kontohavaren handlatecu om

oaktsamt svikligt. självriskregeleller Denna gäller generellt förgrovt
betalningar där betalningsinstrument användning.kommer till Medett
betalningsinstrument betalningsmedeldär ett kort eller något annatavses som

möjligtdet genomföra transaktioner rekom-det slag somgör att av
mendationen omfattar.

En självrisk funnits ihar också den danska kontokortslagen sedan 1992. Den

danska självriskregeln innebär för belopp tillkontohavarenatt uppansvarar
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hemliga kodenpersonligahörandetillkronor, om den kortet200 danska1
transaktioner med kodomfattaändrades till ocksåNär lagenanväntshar att

Anledningenfall.självriskregel för dessalikadaninfördeskort,utan enmen
ochprocessekonomiska hänsynsjälvrisken infördes främsttill att manatt var

ändringen skullebevisbördereglema. Detochville förenkla attantogsansvars-
Penge-aktualiseratstvister. hänsyn hadetill färre Dessaleda attgenom

reklamationsnämndensAllmännamotsvarandenärmastinstitutankenaevnet
bevisprövnings-problem medfmansavdelning ansåg sig haochbank- stora

låg,självriskregelntillkomstenBakomobehörigavid påståttfrågor uttag. av
företrädaremedöverläggningarerfarit från Danmark,utredningenvadenligt

tillleddeöverläggningarbankintressen. Dessasåväl konsument-för ensom
självrisk.införandetberördamellan deöverenskommelse enavom

självriskbeloppinnehållerförslagetnorskaSjälvriskregeln enligt det ett om
harkontokorttillämpas näroch kommakronornorska ett500 attavses

transaktioner där enbartSådanapersonlig kod.medtillsammansanvänts en
självriskregelEninte regeln.såledesomfattas motsva-kod har använts av

till denförarbetenakreditköpslagen. Ii den norskai dagfinns redanrande sätt
regelnskälanfördes1984-1985,38 attOT.bestämmelsen, somnrprp.

Justitiedepar-Enligtaktsamhet.kontohavarnasoch skärpaupprätthållaskulle
förrättsreglemaviktigt attdetmening utrymmeatt gavtementets var

korten.användningenvidvärdepapperskänslafolksupprätthålla av

positiva.isjälvriskregeln tycksDanmark settErfarenheterna från stortvaraav
hanteringenklarefåttPengeinstitutankenaevnet hasig frånMan avsäger en

konsumenthåll. Fråganfrånförekommitintemotreaktion harNågontvisterna.
betaltjänstlag.svenskin iskullesjälvriskregelär enpassaom en

Slutsatser

någotsjälvriskregel annatmotsvarandeingendagSåvitt finns ikänt om
ibestämmelsentordejämförbaraDetsvensk närmastområde inom rätt. vara

förskadeståndsansvarstadgar1992: 18. Lagenproduktansvarslagen ett9 §
såkerhetsbrist.grundorsakatprodukt harpersonskador av enensom

egendompåsakskadavidocksålagutgår enligt denna van-Skadestånd som
drabbaprincipikanSkadeståndsansvaretändamål.enskiltavsedd förligen är

med sittproduktenmarknadsförtoch varu-importörertillverkare, annan som
inteansvarig detÄven blikanproduktentillhandahållitden ommärke. som
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framgår tillverkare eller importör.är När ersättningen enligtvem som pro-
duktansvarslagen bestäms skall avräknas belopp 3 500 kronor.ett om

Vad kan anföras självriskregel det kan betraktasärmot attsom en som en
uppgivenhet från rättssamltällets sida sig möjligheten bedömaavsägaatt att en

efter hans handlande. Dessutom innebär det ocksåpersons ansvar att man
bortser från de förhållandena i sådana fallrätta där dessa ganskaäven lättaär

utreda eller ostridiga mellan jämförelseär En kan dockatt t.0.m. parterna.
med det strikta förekommergöras i vissa fall, för hundägaret.ex.ansvar som

eller vid jämvägstrafik och kärnkraftverksamhet. Där har det förhållandet att
viss verksamhet eller påutövar försätter sig i visssättannatman en en

position motivera får schablonmässigt föransetts att ta ettman mera ansvar
kostnader kan uppstå därav. Det kan isåledes del fall finnas rättspoli-som en
tiska skäl talar för någon form självrisk. Säkerheten med PIN-kodensom av

beroende kontohavarens hantering koden iär högre grad vadän änav av som
fallet med traditionell legitimationshandling.är När koden väl kommitt.ex. en

till obehörig finnskännedom det inte längre hindrarnågot atten persons som
den används demia Systemet i sig innefattar ingen kontroll attav person. av
det knappar in koden. Denrätt förmår kodär rättattperson som som ange
betraktas ihur det förhåller sig verk-rättsystemet oavsettav som person,
ligheten. betaltjänsterNär det handlar för vilka utnyttjasPIN-kodenom som

säkerhetsåtgärd, kommer därmed också kontohavarens idel säkerheten atten
för betaltjänster. principandra I har kontohavaren fria händerstörre änvara

dölja personligadet gäller sin kod. Det kan finnasdå skäl försökanär att att
upprätthålla djupare känsla från kontohavarens sida inför sådanaen av ansvar
betaltjänster utnyttjaskan med hjälp kod. skulle kunna uppnåsDettasom av

införandet självriskregel. avvägd beloppsgräns förMed välgenom av en en
självrisken skulle för kontohavaren ändå inte behöva bli mycketansvaret

vid förlusten plånbok innehållande kontanter.större än enav

Även med självriskregel kommer i praktiken skyddet fortfarande atten vara
vid förlust PIN-kodskort eftersom kortför-kontanter,större änettav av

lusten inte kan medföra någon ekonomisk förlust PIN-koden finnsutan att
tillgänglig. Man får allt iräkna med kontohavaren de allra flesta falltrots att
lyckas hemlighålla sin Dessutom finnskod. möjligheten kontokortet,spärraatt
vilket inte fallet kontanterna.medär
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självriskregel skullemedförprincipiella skälavgörandeNågra att varaensom
tillräckligt behovfinnsemellertid detFråganfinns inte.utesluten är enavom

användning kodalltUtvecklingen går störrei Sverige.regelsådan avmot en
tvisteranledningfinns därförlegitimationsmedel. Det anta attatt omsom

kommer störrei framtiden utgörahjälp kodutförda medtransaktioner attav
tekniskalångt denområdet. Hurpåsamtliga tvisterkanskeellerdelen t.0.m.
punktendendrivas, kommerkodhanteringen kanutvecklingen än svagasteav

Såagerande.förbli kontohavarensändåbevisfrågansvåraste egetoch den att
fortfarande spelarPIN-kodsveriñeringgrundade påbetaltjänsterlänge en

behandla dessamöjlighethamarknaden bör separat.rollbetydande attman

förområdetärendemängdreklamationsnämndensAllmännaEn delstor av
problemNågot akutkontokort.hanteringkontohavarensbetaltjänster gäller av

ändåemellertidfirmsDetuppstått så länge.inte hatycks änbevisfrågormed
PIN-kodentillhänsynde delsutformade så störrereglerskäl ha somtarattatt

Sådanaansvarskännande.främjar kontohavarenslegitimationsmedel, dels eget
kontohavarensmenligt påinverkardesåinte utformasdockregler bör att

blanddetOmreglerna.syftet medmotverkakunnavilket skullerättssäkerhet,
har detintekontohavarekänslaspridasallmänheten skulle att sommanaven

riskernatekniskadedärförsäkerhetenavgörande inflytandet attöver t.ex.-
fåi ställetnämligensjälvriskregelkundemycketså störrei ärsystemet en-

måstesjälvriskregelminskar. Endetförresultat känslantill ansvaretatt egna
betalsystemetstillhänsynmöjlighetermedkombineras egnadärför att ta

fallet.enskildai dethanteringenmänskligaförutsättningar och den systemetav

regel börsådanEninföras.självriskregelSammanfattningsvis bör alltså en
prövningefterjämkningmöjlighet tillkombineras medemellertid aven

iskeockså kunnasjälvrisken börfrånbetalsystemet. Avstegisäkerheten
Tilloskälig. dessa avvägan-blisjälvrisken skulle kunnasituationer därandra

i författningskommentaren.jagåterkommerden

kontohavarensBegränsning5.3.4 ansvarav

Beloppsnivåer

skälfinnasdetkankonsumentförhållanden attavseendeSärskilt med rena
kontohavaren.åläggaskanför detbeloppsgränseröverväga somansvar
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Den danska kontokortslagen stadgade ursprungligen ihelt över-ett ansvar
ensstämmelse med den svenska konsumentkreditlagen, dvs. fullt vidansvar
frivilligt överlämnande kortet, vid oaktsamhet videller underlåtenhetav grov

spärranmälan i tid.göra I samband självriskenmed infördes 1992 be-att att
ocksågränsades till 8 000 danska ikronor samtliga fallde sedanansvaret som

tidigare kunde föranleda Dessutom höjdes kravet från oaktsamhetansvar. grov
till oförsvarligt handlande. Samtidigt infördes och enda grundgrovt som ny
för fullt kontohavaren frivilligt lämnat koden till denatt utansvar person som
företagit den obehöriga transaktionen.

Det norska lagförslaget innehåller också 8 000 norska kronor förgränsen
de fall kontokortsinnehavare varit oaktsam eller intespärranmälangrovten

i tid.skett Om kontohavaren eller någon tillrätt kortet har överlåtitssom upp-
såtligen möjliggjorthar utnyttjandet gäller fullt l andra fall däränansvar.
kontokort har integäller dessa Då ianvänts regler. gäller stället kontohava-att

fullt utnyttjandet varit möjligt uppsåt ellerut,ren svarar om genom grov
oaktsamhet från kontohavaren eller någon hade belasta kontot.rätt attsom

EG-rekommendationen från 1988 innehåller, bortsett från kontohavarens själv-

risk 150 ingen beloppsgräns för Om ytterligare åläggsansvaret.ecu, ansvar
kontohavaren, vilket kan bli aktuellt vid oaktsamhet bliroch svek, detgrov
således fråga fulltom ansvar.

självrisk innebärEn i sig pålaga för användarna betaltjänster ären av som
förenade kodanvändning.med Det förefaller då rimligt antingenatt man
väsentligt höjer nivå, så gjort i Danmark, eller nivånästa nästaattsom man
åsätts högsta Samtidigtbelopp. maxirnibeloppskulle bestämt på dettaett ett

för kontokortsanvändarna kunna felaktig signal,sätt utgörat.ex. en om
vid mycket fall vårdslöshet, inte svikligadock utgöransvaret grova av som

eller uppsåtliga förfaranden, skulle inom finnsdetta belopp. Detrymmas
därför anledning tillanknyta slutsatsen i det tidigare avsnittetatt om an-
svarsfördelningen 5.3.2, nämligen begreppen oaktsamhet ochatt grov
oaktsamhet borde kunna komma till särskilja olikaanvändning för fallatt av
oaktsamhet. I huvudsak skulle nivåer hittillsdessa båda omfatta de fall som
bedömts oaktsamma. Inom beloppsgränsen för enkel oaktsamhetgrovtsom
bör dock falla del fall i inte oaktsamma,dagäven grovten som anses som

inteheller återspeglar rimligen kunna förväntasvad börmen som av ensom
kortinnehavare. bliKravet på kontohavaren skulle därmed något strängare,
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samtidigt detta till vissendast skulle galla nivå. Denna nivåsom ansvar enupp
bör då så högt den blir för kontohavare i allmänhet.sättas märkbaratt men
inte så högt den drabbar de enskilda i konsumen-kontohavarna, synnerhetatt

på oskäligt sätt.terna, ett

Om det totala för böransvarsområdet oaktsamhetsfallen på detta utökas,sätt
inskränkningenå andra sidan oaktsamhetsfallendet gäller de kommanär grova

bli i oförsvarligtRegeln den danska kontokortslagenän större.att grovtom
tillämplig ihandlande förutsattes enligt motiven bli endastkomma att rena

Ävenundantagsfall. isådan tolkning begreppet oaktsamhetom en av grov en
motsvarande svensk regel kan väl torde ändå de allra flesta fallensnäv,synas
kunna bedömas enkel oaktsamhet.som

Övriga ansvarssituationer, frivilligtsåsom underlåtenhet spärranmäla,att ut-
betalningsinstrument, till endera de bådalämnande bör hänförasav osv., av

nivåerna, situationerna enkel ellerberoende har karaktärennärmastom av
oaktsamhet.grov

bådaDen avgränsningen mellan de oaktsamhetsbegreppennärmare samt
jag till i författningskommentaren. Därlämpliga beloppsgränser återkommer

till övrigaockså frågan vilken de båda nivåernabehandlas om av ansvars-
situationer lämpligen bör hänföras.

Andra begränsningar ansvaretav

utnyttjandenKonsumentkreditlagens obehörigabestämmelse föransvarom
transaktionerinte förinnehåller begränsningen,den kontohavarenatt svarar

kortetefter kreditgivaren mottagit anmälanpåforts kontot det attatt en omsom
för-förkommit. Denna inte Kontohavaren harhar begränsning gäller dock om

EG-rekommendation,svikligt. i 1988 årsfarit Motsvarande bestämmelse finns

vid såväl oakt-ifrågadär kan efter underrättelsen komma grovmen ansvar
vid sidan, kontohavarensvek. Den andrasamhet danska lagen, å ettsom ger

i sigDär finns och förgenerellt skydd efter sådan underrättelse. etten
betalningsmot-situation i stället kan åläggasundantag för där ansvareten

emellertid inte aktuellaffärsidkaren. situationdvs. normalt Denna ärtagaren,
och denmellan kontohavareni endast skall reglera förhållandetlag somen

kontoha-motsvarighet åläggerlagförslagetsbetaltjänstansvarige. Det norska

elleri fall kontohavarentransaktioner efter anmälan deför envaren ansvar
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möjliggjort utnyttjandetuppsåtligenhade belasta kontot harnågon rätt attsom
sig svikligt institutionen.eller betett mot

tidigarealltid möjlighet läkarimligt kontohavare harförefallerDet attatt en
tillocksåI princip bör detmisstag spärranmäla kontot.att vara uppgenom

misstänka någonfinns förtillräckliga skälbedömakontohavaren attattatt om
för kontohavaremöjlighetkommit kortet eller koden. Enhar över enannan

oaktsamhet kanfalltill och medundvika fortsatt grövretrotsatt avansvar
totalthålla förlusternabetydelsefullt instrument förutgöra attettantas nere

betaltjänstansvariges möjlighetertransaktioner. Denobehörigaför attsett
spärrinformationaktuellliknande medsäljställen och platsernå tillsnabbt ut

kommit kortetobehörigeomständigheter denvilka överinte underpåverkas av
svårttidsutrymmeförekomma ärfor sig kan detkoden. I och atteller ett som

betaltjånstansvarige skulle dåeffektiva Deni detilltäppa även system.mest
utökadperiod. Medföretas inom dennatransaktionerförfå an-somsvara

mottagningeneffektiva rutiner fördirektuppkopplingar ochvändning avav
tillinskränkasemellertid kunnadettaspärranmälningar bör ettutrymme

möjlighetercivilrättsliga reglernasmåste också beaktas deminimum. Här som
systemuppbyggnaden.förstyrmedel

möjlighetgenerellreglernaturligtvis inte utesluta attMan kan att ger ensom
utnyttjasskulle kommaspärranmälantiden efterförundgå att avenansvar

kontohavarenåläggafortfarande kunnadärförMan börenskilda kontohavare.
betaltjänstansvarige viddensvikliga förfaranden ut-för motrentansvar

spärranmälan skett.efter detnyttjande även att en

endast harhaninformationfårkontohavarenDet förekommer attatt om
konto-rambelopp,inom vissa ävenbetaltjänstutnyttjamöjlighet omatt en

begräns-utnyttjanden. Dessatillmöjlighetkunnaskulle störreutrymmet ge
skall hinnaförlustereventuellasäkerhetsspärrarningar fungerar mot attsom

Finansinspek-åtgärdas.ochupptäckasinnan de kunnatsig alltförväxa stora,
med-rekommendationerBankinspektionen, hartidigaretionen, liksom genom

årDärvid under gränsenharsådanautformningentill spärrar.verkat senareav
butiksterminaler medvidochkontodispositioner frånför uttagsautomater

sjudagarsperiod.rullandeinomvarit 000 kronorPlN-kod 15användning enav
vilkakontohavaren,införhemlighâllsocksåDet förekommer spärrar som

konto-kommitsäkerhetsâtgärd. Den överytterligare ettutgöra somenavses
vilketinte kunnadessasåledes spärrarobehörigen skall vetakort genom



283Civilrättsligafrágør

belopp kan med hjälp rimligtmåste kontoha-kortet. Dettas ut attsom av vara
inte kan ansvarig för anledningutnyttjanden vad han hargöras änstörrevaren

med åtkomligaräkna såsom Sådana spärrbelopplör del.att egen som nu
beskrivits bör alltså också innebära begränsning kontohavarensen av ansvar
för obehöriga utnyttjanden.

Beträffande tillfälliga övertrasseringar inte särskilt framgårbör gälla, detom
avtalsdokumentationen information tilleller tydlig kontohavaren attav annan

sådana möjliga om kostsamma, kontoutrymmet helhetär än utgöratt som en
för kontohavarens fall blir alltså i varje fall detI sådanagränsyttersta ansvar.

innestående beloppet eller kreditutrymmet begränsande fördet kvarvarande

ansvaret.

för tjänsten5.4 Ansvaret

betaltjänstansvarige införMitt förslag: Den skall kunden för attsvara
betaltjänsten i tid och Ansvaret skall gällautförs rätt sätt. även närrätt

anlitat självständigbetaltjånstansvarige har aktör för utföra delarden atten
betaltjänsten.av

för direktabetaltjänstansvarige skall skador åsamkasDen ansvara som
själv-på omständigheter han själv eller denkunden, felet berodde somom

ständige kontrollansvar.aktören rådde över
också indirektabetaltjänstansvarige skall ansvarig för skador,Den vara

uppsåt från betaltjänstansvarigevårdslöshet eller denfelet berodde påom
självständig anlitats.eller aktör somen

5.4.1 Allmänt för tjänstenansvaretom

förmedla eller påAnsvaret for företag åtar sig uppgiften sättannatett attsom
jäm-i princip kunnalåta genomföra betalning bordemellan tvåen personer

sig tjänst slag.med det åvilarställas den åtar annatavansvar ensom som
Även ramavtal harkontoavtal ellerdet förhållandet någon annatatt ettgenom

medföra sådantsig betaltjänst kunden böråtagit hålla tillgänglig för ettatt en
lagstiftningenköprättsligaprinciperDe ligger bakom dent.ex.ansvar. som

tjänai princip kunnakonsumenttjänstlagen i avseendeoch bör därför detta

avsnitt skallI dettainom betaltjänstområdet.utgångspunkt för regler ävensom
medbetaltjänstansvarige sigåtarbehandlas de skyldigheter den attgenomsom
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bör åvilabetaltjänstavtal vilket skadeståndsansvarträffakunden ett samt som
inte tillbetaltjänstansvarig denne levernär ansvaret.uppen

beståbetalningsförmedlingskyldigheterna vid exempelvisI kan sägasstort sett
i tid frånberedd föra beloppi betaltjänstansvarige skall rättden rättattatt vara

emellertid inträffakantill konto mottagarens. Detbetalarenskonto rätträtt
ifrån,uppdragsgivaren utgicktidbetalningen längre vadän att entaratt

intetransaktiontransaktion inte slutförs eller begäranbegärd tasatt om enen
innefattar isituationerDessabetaltjänstansvarigesden samt-system.emot av

siganledning förväntahaftavvikelse från vad kundenliga fall att aven
samtliga fall börbetaltjänstansvarige inte ibetaltjänsten. Låt den varaattvara
emellertid vålla kom-Situationernainträffade. kanekonomiskt ansvarig for det

affärsrelation kanfordringsförhållandet. Eni bakomliggandeplikationer det
glida betalarenpåfrestningar, god affär kanförbrytas eller utsättas uren

be-ordna medmerkostnader förkan orsakaseller betalarenhänderna att
sådanOmför kompenseraellertalningen sätt mottagaren.attannat en

andra reglerföljer avtalet elleravvikelse från vadinnebärhändelse avsomen
anspråkuppdragsgivaren vilja ställakanförhållandet mellanrör parterna,som

tjänstbetaltjänstansvarige närkompensation den sätt som ensammaav
försenad.blivit felaktigt utförd ellerinom områdeett annat

tillgo-Informationsigbetaltjänster kan elementärt.Utförandet ettte omav
informationi betalsystem skall bytasdohavande for kund ettut motett omen

Ändåbetalsystem.i eller iför kundtillgodohavande annatettannan sammaen
utpräglat exempelBetaltjänstermycket hända påkan ärvägen. ett mass-

teknikenbyggerinvolverade, hanteringenhantering. Ofta flera ledär att
uppgift korrekt. Detsintekniken fullgörmänniskan bakomfungerar och att

funktionen hosberoendeinterna teknik kanenskilda betalsystemets avvara
transaktionssortering,strömförsörjning, teleförbindelser,teknik: etc.extern

teknikssinansvarigt förenskilt betaltjänstföretag kan görasAtt egenett
invändningar.någraintepersonals agerande tordefunktion och sin mötaegen

omfattaskallutsträckningemellertid i vilken ävenFrågan externaär ansvaret
ellerilikställda deltagaremedhjälpare och underentreprenörer, an-samma

kommuni-andrainformationsnät ellerleverantörergränsande betalsystem, av
i frågasträcka sigskallockså hur långtkationsvägar, m.fl. Frågan är ansvaret

för kunden.följdskadorom
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Den betaltjänstansvarige bör kunna för tekniskaden delenattansvara av
i funktionsdugligt skick följer rutiner.är och personalensystemet antagnaatt

Frågan emellertid vad skall ursäktligt för betaltjänstansva-denär som anses
rige. Skall han för intetekniskt fel han har haft anledningäven ettsvara som

räkna med Skall mindre från säkerhetsrutin frånävenatt ett avsteg en en
anställd föranleda för betaltjänstansvarige, misstag bi-den dettaansvar om
dragit samtidigtill manipulation med från utomståendeatt systemeten en
lyckats

Frågan också hur långt från betaltjänstansvariges sfarden hansär ut egen
Ävensig. strikta åvilat säljareskall sträcka det lösansvar ansvar som en av

enligt köplagstiftningen varitegendom har åren försett med undantag.genom
Under år har i lagstiftningen emellertid kunnat övergång frånsenare man se en
force majeure-regler till kontrollansvarsregler. Vid första påseende kan detett
tyckas förändring inte lett till några praktiska skillnader.dennaomsom

subjektiva förutseende emellertid blivitInslaget hänsyn och kravet harav
samtidigt objektiva omständigheter befriarde frånstörre, som som ansvar

blivit fler.

skadorVilka iskall kund betaltjanstavtal kunna få ersättning för denetten av
betaltjänstansvarige, betaltjänsten inte utförs inom den tid och på det sättom

avtalet innehåller Skall ersättning endast utgå för ränteförluster påsom
kapitalbeloppet ersättningSkall utgå for kostnaderna för utföra betalningenatt

ersättningväg Skall kunden kunna för utebliven vinst Skall denannan
betaltjänstansvarige ersättningsskyldig för kostnader för produktionsav-vara

betaltjänsten fallerarbrott, avbrutna eller följderandrasemesterresor attav

5.4.2 En jämförelse olika ansvarsreglerav

Allmänt skadestånd i svensk rättom

utomobligatoriska skade-skadeståndslagen i första utformad förhandär
emellertidståndssituationer. utfyllande för redanLagen innehåller regleräven

därefter deingångna avtal. I dessa fall gäller i första hand avtalet samt
lagregler uppställts för den aktuella avtalstypen.som

beräkningsbar skada. Tillskadeståndslagen vad kan ersättas somanger som
följd ochskadanekonomiska hör merkostnaderde skadorna ärt.ex. en avsom
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skiljer skade-vinster. ekonomiska skadoruteblivna arbetsinkornster eller Från

i efterinte kan beräknasideella skador, dvs. skadorståndslagen pengarsom
skadelidande. Enuteblivna inkomster för denpå utgifter ellerstorleken

använda underbetalningsinstrument inte gårsemesterresenär att resan,vars
i förtid, hartvingas avbrytaden anledningenoch ansettsresansom av
till förersättning bestämts kostnadentill ersättning. Denna harberättigad en

betraktas ideell skada.Skadan torde som enny resa.

inomskadeståndsansvarutformningenintresse vidpraktisktAv ettav
kontraktsrättinomdistinktion har skettdenbetaltjänstområdet är annansom
omfattningen1990 års köplagFöreindirekta skador.direkta ochmellan var

inte lagregle-fel i godsetsäljarens dröjsmål eller närmarevidskadeståndetav
sig skadestånds-i och försådant detsäljarens beteenderad. Om att varvar

såkundeför vilka skador ersättas,ingagrundande, lagen gränsersatte som
orsakssam-i adekvatprinciper ansågs ståenligt allmännaskadornalänge ett

beräkningförförseningen. En särskild regelfelet ellerband med avgavs
principerövrigt enligt allmännaI skulletäckningsköp.för s.k.kostnaden
fullgjortsäljaren hadeställningiskadeståndet köparensätta samma som om

avtalet kontraktsintresset.positivaefter det s.k.beräknasskadeståndet skulle

direkt förlustinte förfå ersättning enbartskulleinnebar köparenDetta utanatt
till följdproduktionendriftsavbrott ividutebliven vinst. Förlustenföräven av

inget avtalats.ersättningsgillt,varit fullthaavtal tordebrutet annatomett
detöverstiga de värdenvidaemellertid i vissa fallskador kanDessa som

falli sådanaskadeståndsansvaretMöjligen kanbrutna avtalet ansesavser.
för.visst belägg276 kanNJA 1913vilket rättsfalletbegränsat, ettges.

denenligt principenbegränsadskadestånd fårtillRätten attanses vara
sådan förlustskyldig ärskadeståndsskyldige endast ersättaär att ensom

s.276NJA 1913handlingen. Iskadeståndsgrundandeföljdadekvat den varav
bolagför tilllevereradesbyggnadsmaterialvisstdet fråga sent ett somsomom

På grundvidare till byggmästare.i skullesin leverera avtur envarorna
tillavtalsvite byggmästaren.betalabolagetförseningen blev etttvunget att

sinskadestånd frånigen såsomkunna krävaansågs bolagetkostnadDenna
vad leveran-kostnaden inteMajoriteteni HD ansåg överstegleverantör. att

ansåg bolagetMinoriteteningick avtalet.i beräkning han attbort närtören ta

ff.1982, 116Hellner,SeKöprätt s.av
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hade bon fästa leverantörens uppmärksamhet tvingaspå kunde betalaatt man
vite vid eventuell försening.en

Köplagen

Den nuvarande köplagen trädde i kraft januari 1991. Enligt den äldreden l

köplagen från 1905 gällde olika specicköpansvarsgrunder för s.k. en bestämd

vara och genusköp visst Betaltjänstervara slag. torde här närmastettav
jämförbara hanteringmed genusköp, eftersom de utbytbarvara avser av

fungibel nämligen finns anledningegendom, Det därför närmareattpengar.
jämföra tidigare Enligtmed vad gällde för genusköp. 1905 års köplagsom

vidhade säljaren sådana köpeavtal inte strikt, skadestånds-strängt, änett om
för förseningar leverans eller för fel i godset. Säljaren kundeansvar av en

befrias omständighetfrån endast förseningen berodde på föransvar om en som
möjligheten i tid eller ochhonom uteslöt leverera leverera fullgodatt att vara

säljaren omständighet i beräkning vidinte hade bort denna köpet. Somta
ipâ ursäktande händelser omtalades lagen allt gods slagexempel att av samma

förelåg krigstillstånd, införselförbud ellerhade förstörts, eller detatt annan
liknande händelse.

infördesMed den köplagen begreppet kontrollansvar. Dessutom,nuvarande

direkt indirektinfördes i och Skillnaden mellanlagtexten begreppen skada.

olikaolika går inte mellan mellan olikaansvarsgrunder varutyper utannumera
minskningskadetyper. Med indirekta skador förlust till följd elleravses av

omsättning, förlust följd intebortfall produktion eller till attannan varanav av
tredjeutnyttjas följd avtal medkan utebliven tillvinstsätt,avsett att ettav

liknandefallit inte riktigt uppfyllthar bort eller har blivit samt annanman
till ersättningförlust, den varit har försvår förutse. Köparen rättattom

inte förseningen beroddedirekta skador säljaren visar felet elleratt enom
omständighet inte skäligen kundelåg utanför och hanhans kontrollsom som

vid skäligen kunde haha räknat med köpet följder inte hellerhansamt vars
säljarens kon-undvikit eller övervunnit. medDärmed uttrycks vad som avses

delvis köpet,lrollansvar. Om säljaren anlitar helt eller fullgöranågon för att
dvs.säljaren för vad ligger inom dennes kontrollansvar,även ettsvarar som

föreligger själv kunnat råda dennasäljaren överoavsett om-ansvar som om
ioch andraständighet eller ej. Detsamma ifråga leverantörergäller om

föralltid få skadestånd, och dåtidigare säljled. Därutöver kan köparen även
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säljaren lämnatsäljarens sida ellerför försummelseindirekta skador, om
skick.utfästelse om varans

Konsumentköplagen

sidafrån säljarens konsu-1990:932 vid avtalsbrottKonsumentköplagen ger
ersättning förVid utgårsamtliga feltill ersättning för skador. ävenrättmenten

skadestånds-enskilt ändamål.för huvudsakligenskador på egendomannan
säljarensligger inomvadi för sig här förgäller och ävenansvaret som
skillnadingengällersäljaren kontrollansvar. Däremotkontroll, dvs. har ett

felskadestånd på grundtilldirekta indirekta skador. Rättenmellan och av
prisskillnaderutgifter, inkomstförluster,ersättning föreller dröjsmål omfattar

ersättning inteavtalaParterna kantäckningsköp andra förluster.vid attsamt
gälla för avtalet,skallnäringsverksamhet. För lagenfor förlust iskall utgå att

inte hindrar detvilket dockenskilt ändamål,huvudsakligenskall detta attavse
Ersättningnäringsverksamhet.mindre kan konsumentenstill del även avseen

ellertillhör köparenskador på egendomtill och med förutgår somannan
i hushåll.sammaannan

Konsumennjánstlagen

och andraprincip reparationer1985:716 iKonsumenttjänstlagen avser
saker.förvaring lösaköpeavtaldelintearbeten utgör samtett avavensom

ifinns konsument-omfattning liknar deskadeståndetsReglerna somom
köplagen.

inom kontrollansvarets gränsernäringsidkarendröjsmålVid fel eller svarar
skador ellerbegränsning till direktai princip för alla skador. Någon annan

framhävsin i Tvärtominte tagits lagen.uppdelning efter skadetyp harsådan
föremål,vissa andraskada påskadeståndsskyldigheten omfattar även t.ex.att

iLagenförvaring avtalet.reparation eller ärfördet lämnats stortgenomsom
möjlighetemellertidharfördel. Parternatvingande till konsumentens attsett

inte skallnäringsidkarendröjsmål frånvidersättning fel elleravtala attom
näringsverksamhet.förlust iomfatta

inte hardå skadandvs.skada,åsamkasfall konsumentenFör andra när en
finnsdröjsmål,medellertjänstens utförandei självamed felsamband ettett
tidenunderegendomuppstått skadaOm detskadeståndsregler.särskilda en
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denna varit i näringsidkarens näringsidkarenbesittning, skadeståndsskyldig,är
inte visarhan anlitat varit försumlig.varken han eller någon hanattom som

Även[övrigt näringsidkaren han varit försurnlig. för dessa skadorsvarar om
kan avtala bort till ersättning för iförlust konsumentensrättenparterna
näringsverksamhet.

Danska kontokortslagen

inteKontokortslagen tillämplig vad normalt med begreppetär som avses
betalningsförmedling, girobetalningar liknande. så-dvs. och Lagen reglerar

ledes inte de fall försenad utebliven betalningsöverföring typisktellerav som
ansvarigkan orsaka skador för betalar-e. Enligt 22 § kortutgivarenärsett en

för förlust hos kortinnehavare betalningsmottagare fel-och beror påsom
registrering, konteringsfel, tekniskt liknande omständigheter,sammanbrott och

felet olyckshändelse. Varken lagen eller förarbetena regleraräven ärom en
vilka skador ersättningsgilla eller värderas.hur skadorna skall Dettaärsom

i tillhar stället överlämnats domstolarnas prövning.

Norska Banklagskommissionens förslag

olika skadesituationer sig, beroendeDet norska lagförslaget reglerar förvar
belastning förutom ersättning utgåVid felaktig skall, korrigering,på felets an.

direktoch indirekta för-till kontohavaren för ränteförlust förlust. Förannan
institution enligt ersättningsregler.kontoförande allmännaluster svarar

inträdermotiven vid eller uppsåt,Därmed enligt oaktsamhetatt ansvaravses
förutsättning detlidit underkontohavaren ekonomisk skada attsamtom en

föreligger orsakssamband och skadan.mellan oaktsamheten

tillingenVid obehöriga utnyttjanden föreligger, nämnts, rättovansom
ersättning institutionen begått felränteförlust närkontotutöver ettsamt om

belastningfelaktigkontot belastades. I det blir regelnfalletsenare om
tillämplig se därom i det föregående.

in-betalningsöverföring försenatsVid förluster på grund att svararav en
insti-Vidarestitutionen för ränteförluster hos betalaren eller ärmottagaren.

inkassokostnaderansvarig direkta kursförluster,tutionen för förluster såsom

omständighet utanförinte förseningen berodde påe.d. Detta gäller dock om
säljarensvidinstitutionens Härvid i detsammakontroll. gäller stort sett som

15-0800l0
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indirektakontrollansvar enligt den svenska köprätten För förlusterse ovan.

institutionen förlusten uppkommit oaktsamhet frånpå grundsvarar om av grov
institutionens sida. Vid för institutionen, vilketutfästelse gäller fulltett ansvar

strikt 2-24,innebära indirekta förluster föremål för §torde även äratt ansvar
33, 34.

lagstiftningen gäller kontrollansvaret,Liksom enligt den svenska detnär
medhjälpare anlitatstillsträcker sig det norska kontrollansvaret även avsom

kategorier.medhjälparna iavtalsansvarige. motiven indelasden I de norska tre
avräkningscentraler, budfirmor,kategorin omfattar ochDen första data- osv.

medhjälparevidare in deordinära medhjälpare faller underDessa utan som
banker.kategorin omfattar samarbetandeomfattar. Den andrakontrollansvaret

bankens val korrespon-princip omfattar banks kontrollansvarI även aven
emellertidOmkorrespondentbanken begår.dentbank felsamt ensom

skall avsändarensanvisning frånbetalningsförmedling sker på mottagaren
tredjeDenfel, inte sekundärt.för mottagarbankensbank inte behöva enssvara

monopolstälhiingintarPostverk, vilkakategorin omfattar Televerk och en
kontrollan-inte påverkahar dockinom sina respektive områden. Detta ansetts
informatio-alternativ till huralltid finnsmedhjälpare, eftersom detförsvaret

medietsockså försitt medium fårSedan banken valtbefordras. svaramannen
i allmänhet.vid medhjälparevaletändamålsenlighet, på sättsamma som av
grundi motiven förluster påförlusterexempel indirektaSom nämns attav

tillfälle och förlusterutnyttjas vid visstinte kunnattillgodohavande har ettett
avtal hävts.pâ grund att ettav

G-rekommendanE onerna

ellervid icke utfördagällarekommendation vad börreglerasI 1988 års som
därvid endastRekommendationentransaktioner.utfördafelaktigt ett an-avser

transaktio-icke godkändaVidtransaktionsbeloppet. s.k.aktuellaför detsvar
förkrävsdet belopptransaktioner, omfattarobehörigadvs. ansvaret somner,

transaktionen företogs.innansitt ursprungliga skick, dvs.iåterställa kontotatt
till dessa skallhänvisasövriga ersättningsfrâgorsamtligaBeträffande att

idvs.mellanför avtaletenlighet den lag gälleri medregleras parterna,som
rekommendationerna ingenI övrigt lämnarprincip lexden s.k. contractu.

lösas.ersättningsfrågorna börvägledning för hur
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UNCITRAL-s modellag

Modellagen betalaren till kapitalbeåterbetalning loppet jämterättger av
ränteforlust på beloppet förmedlingen inte fullbordas. Om den genomförsnär

det uppstår försening betalareneller denneär mottagaren, ersattmen en om
förlusten, berättigadför till räntekompensation. Härutöver skallmottagaren

ersättning kunna erhållas vid antingenendast a uppsåt från bankens sida att
orsaka skada eller b vårdslöshet från bankens sida från bankens sidaom man
förstod skada sannolikt skulle kunna inträffa.att en

Standardavtalen på marknaden

De Standardavtal gäller för betalningsförmedling innebär intekundenattsom
ersättningkan få den betaltjänstansvarige varitnär normalt aktsam.

friskriverDessutom sig betalningsförmedlaren från för indirekta skadoransvar
direiktaandra skador kapitalbelopp uteblivenoch på beloppän räntasamt som

inte förmedlats rätt.

överväganden5.4.3

Ett för inskränka ersättningsgillade skadorna till minimumargument att ett
kan betahtingarna i hög gradär för den betaltjänstansvarige.attvara anonyma

oftastDet omöjligt för denneär bedöma vilka riskernärmare äratt som
förenade med specifik betalning. En betalning relativt begränsatäven etten av

ibelopp självakan verket ingå i affär med inte istörre värden ståren som
förutsebar proportion till det enskilda förmedlingsuppdraget. Inte heller om
betalaren lämnar upplysningar betalningensyftet med på avi ellerom en
liknande kan det krävas den betaltjänstansvarige särskilt skiljer dennaatt ut
betalning från övriga. Karaktären masshantering kan förloraddå medav

Åhögre kostnader följd. andra sidan betaltjänstansvarigebör den medtasom
i beräkningen det typiskt i hela den betalningar förmedlasströmatt sett av som
varje ingårdag antal betalningar väsentlig betydelse förärstortett som av
förhållandet mellan betalaren och Systemet bör alltid utformas ochmottagaren.
drivas med sådan säkerhet betalaren förtroendemed kan använda sigatten av

och typisktdet i riskfritt skickadetär närmastesystemet att sett att en
betalning Systemet måste berett för betydelsefullaävensystemet.genom vara
betalningar. Så intekan fallet för betalningen för denansvaretanses vara om
betaltjänstansvarige alltför inskränkt.är
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hittillsrättstillämpningenitjänstens tillgänglighet har detBeträffande ansetts
inte i sig kananvändning i bankautomaterförkortavtal ettatt ettt.ex. om

i alla lägen kankortutgivaren, kortetovillkorligt åtagande fråninnebära attett
för driftsavbrott ochvisstdärmed lämnatsharanvändas. Det ett utrymme

kortinneha-framgått,tidigaremindre har,liknande situationer. lcke desto som
användningenhindret isin bankrikta anspråkkunna närmotansettsvaren

fallvarit I dessaskullekontotfelaktiga uppgifter spärrat.föranletts attomav
förekommandei devarit, heterdethuruvida bankenhar stan-prövats som

betaltjänstansvarige kunnaprincip bör denaktsam. Inormaltdardavtalen,
itillgänglig för kundenhållstjänstenden avtaladeansvarig förhållas att

riskerafunktion i tjänstenväsentligfall skulleIenlighet med avtalet. annat en
i vadklarhetupprätthållaförangelägetDet ocksåär att somut.att tunnas

allt för långtemellertid föraskullei Detfast lagen.slåsgäller, dettaatt ansvar
tekniskanågrahållasalltid skullesamtliga terminaler öppnakräva utanattatt
fastställabevisproblemtill ohållbaraskulle det ledaminst attInteavbrott.

Oftastavbrott. mötssådantundertillträde tillvilka nekats ettsystemetsom
ellertekniskt felföreliggermeddelande det attenbartkunden ettattettav

journalföringinte någonfinnsVid tillfällenstängd. dessaterminalen är som
sig tjänsten.användaförsöktvilkautvisar avsom

betaltjänstansvarige haftdenomständigheterbör sådanavarje fallI som
felkalky-iingåförebyggaförhindra ellermöjligheter systemetsrimliga att

utrustning,tekniskbetaltjänstansvariges valdenKonsekvensernaler. avav
med-friståendeochpersonalsäkerhetsrutiner,kommunikationsmedium,

enskildadrabba deintehelhet, ochi dessverksamhetenbelastahjälpare bör
endast gällaomfattning tillbegränsning t.ex.En attkunderna. ansvaretsav
orimligtibetaltjänstansvarigedenräntekorrtpensation skulle ställa gynnsamen

flertaletFör dettjänstesektorn.andra företagmed storaposition jämfört
hänvisa till derasverkningsfulltsärskilthellerdet inte attskullekunder vara

betalsystem.fria val av

försäljningenmöjligt jämställaså långteftersträvansvärti ställetDet attär som
omfattakunnadärförböravtalstyper. Ansvaretandramedbetaltjänsterav

påminnel-drabbasOm kundenränteförluster.skadordirekta änandra avrena
kostnadersådanabetalning börförsenadvidinkassokravseavgifter eller en

Även underomfattasskador bör kunnaindirektaomfattaskunna ansvaret.av
anledningväsentligEninom köprätten.förutsättningarväsentligen somsamma

ochKonsumentköplageniskadorindirekta strängareför ärtill ansvaretatt
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konsumenttjänstlagen i köplagen finna i det dessa lagartorde ståän att att
typisktendast konsumentavtal. De indirekta skadorna spelar settavser en

i näringsidkare.mindre roll konsumentförhâllanden kundennär ärän en
Dessutom behovet skydd för näringsidkare.för konsumenterär änstörreav

betaltjänstemaReglerna för gälla för såväl konsumenterkomma att somavses
förebild förför näringsidkare. Därför bör i princip regler tjänaköplagens som

betaltjänstlagens ersättningsregler.

Slutsatser

direkta skadorbetaltjänstansvarig således få för alla slagsEn bör somsvara
betaltjänstansvarige skyldigDärutöver börtäcks kontrollansvaret. den varaav

sida.indirekta vid och vid utfastelse frän dennesskador vårdslöshetersättaatt
kommitenskildautfästelse grundar sig alltid på i det avtaletEn att man

möjligen i vissa kommiteller fall får ha överensöverens ettom,ansesom,
ingeti sig stipulerar. Det finns därförgående vad lagenlängre änansvar

begränsasi konsumentavtal avtalethinder utfästelse även ettmot att genomen
i för-till ränteförluster. Idirekta skador eller och med endasttill att avse

vadansvarsbestämmelsernatill kommenterasfattningskommentaren närmare
:

olika skadetyperna.gäller för desom
i
l

Behandling tvister5.5 av

reklamationsnämndeniAllmännaTvistelösning

tvister mellanuppgiftreklamationsnämnden ARN tillhar prövaAllmänna att
tvisterna börrekommendationer hurnäringsidkareoch ochkonsumenter omge

funktion. Förfarandet hostill viss rådgivandeNämnden har också dellösas. en
frivilligtinnebärande detfrivillig tvistelösningsform, ärnämnden utgör atten

införnäringsidkarenanlita förför nämnden ochkonsumenten attatt svara
Enfölja nämndens utslag.Det också frivilligt fördensamma. är attparterna

medfår dock räknanämndennäringsidkare inte följer utslag frånettsom
företrädare försärskild uppmärksamhet offentligt. Nämnden är sammansatt av

Svenskaföreträdare förbankärendendet gällerpartsintressen, närt.ex.
Nämndenopartiska ledamöter.Bankföreningen och Konsumentverket, samt

andraarbetsformer ellerdessgrundenfår avvisa ärende bl.a. den attett
fallettvisten. Detta kanolämpligtomständigheter det prövargör att varaman



294 Civilrättsliga frågor SOU 1995:69

avgörandet bör föregås muntlig bevisning. möjlighet till vitt-Någonom av
nesförhör eller liknande bevisupptagning förekommer inte i nämndens hand-

läggning.

finansiella i sina Standardavtal anpassadeDet torde inte förekomma aktöreratt
restrik-in skiljedomsklausuler i avtal. Med denför konsumentforhållanden tar

tiva hållning intagits till sådana i konsumentförhållanden tordeklausulersom
från sedvanligmöjligheten sådana klausuler konsumentenutestängaatt genom

obeñntlig.rättslig prövning i det närmastevara

Nordiska förhållanden

särskild nämnd, Bank-innebär iDet norska lagförslaget stort sett att en
förblir dockNämndenklagenenmda, funnits sedan 1988, legal status.gessom

direktarbetsuppgifter kan såledesrådgivande och dess sägas utgöra en
ñnansavdelning.till bank- ochmotsvarighet ARN:s

Även prövning konsumenttvister,särskild nämnd föri finnsDanmark aven
finansiellatvister denämnd mellanPengeinstitutartkenaevnet. Denna prövar

utredningenEnligt vadinstituten i bankerna och konsumenterna.huvudsak

möjligheti 1994, finns formellinhämtat vid nämnden septemberbesök hos en
inte hamöjlighet lär dockinför nämnden. Dennatill muntligt förfarande

inteföreträdare,enligt nämndensutnyttjats. skulle bli fallet skulle det,Om så

sanningsplikt såsom inför domstol.bli fråga förhör under enom

Slutsatser

beskrivits skaparsärskild nämnd det slagFördelarna med ovansomen av
enhetlig praxis.omfattande ochförutsättningar för på kort tid uppnåatt en

lösningarförutsättningarna för uppnåDessutom bör kunna accepterasatt som
viktig kontaktytabranschföreträdarna goda. Nämnden kan utgöra envaraav

ordinärtavvägningarkonstruktivt generellfor lösa utan att ettart,att av mera
nackdel kangenomföras. Somdomstolsförfarande behöver nämnas atten

kanDetordinariebedrivs i instans utanför deträttsbildningen rättssystemet.en
motståndvisstmedkostnadsskäl, förenatfortfarande också, bl.a. ettvaraav

Ytterligare aspekterföra sin vidare i domstol.sida sakfrån konsumentens att
möjlighet till ochnämndsförfarandehandläggningsforrnervilkaär ett ger

i sådanVerksamhetenutslag från nämnden har.vilken rättslig ställning ett en
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nämnd bygger på dess beslut den starkare Om denatt parten.accepteras av
rättsbildning sker i tillmäts finns risknämnden alltför lågt värde, detettsom
för förtroendet för nämnden allmänt försvagas. Det därföräratt sett av

vikt nämndens uppgifter i proportion till de möjligheterståryttersta att som
följer med formerna för handläggningen ärendena.av

handläggningsformen muntligtVad först gäller torde handläggning utan
förfarande inte fullödigt frågorutredaägnat sättatt ettvara om rena
händelseförlopp. Konsekvensen kan bli hävdar händelse-motsattaatt parterna
förlopp, varpå ofta tvingas avvisa ärendet, eller den saknaratt partenman ena
möjlighet bedöma alternativa därför sig föranleddhändelseförlopp ochatt ser

påstått händelseförlopp. Möjligheten till materiellt korrektaettatt acceptera
fåtorde då tendera minska, något naturligtvis inte gåravgöranden att attsom

ordinär arbetsformerbekräftat domstolsprocess. ARN:sän ärannat engenom
omedel-inte i sig föremål för denna utrednings arbete. Det också svårtär att

betaltjänsternas leda tillbart några andra former för del skulle bättresomse
förenklade lättillgängliga förfarande. Det finnsresultat med ochsamma

emellertid anledning också beakta i vad mån de materiella reglerna kanatt
påverka tillfredsställandemöjligheterna till rationell behandlingochen av

inomtvister omrâdet.

En förändring materiella reglerna skulle bidra till detta, ochde kunnasomav
ingår fram ii det lagförslag läggs detta betänkande, kan varasom som

vissainförandet självriskregel för vanligt förekommande typer avav en
Pengeinstitutankenaevnettvister. Erfarenheterna från i Danmark tyder på att

Från tidenför arbetet i ARN.sådan regel skulle kunna få betydelsestoren
tvister därföre självriskens införande omkring 50 årethade där omman

Dankortet inblandat. tiden införandet denna regel har antaletFrån eftervar av
Uppfattningen hosärenden legat omkring 20 âret.typ omav samma

verkligen haftPengeinstitutankenaevnets självriskenföreträdare ocksåär att
kortinneha-Tidigare huruvidabetydelse. avsåg del ärendenastor storen aven

in-utnyttjande möjligt. Sedanvårdslöshet gjort obehörigtettgenomvaren
huruvida kort-förandet självriskregeln ärendenadelenstörre avav avser

spärranmäl-gjort Bedömningarinnehavaren spärranmälan inom tid.rätt av
kanvårdslöshetsbedömningar bero påningar torde sällan än om manmera

spärranmälning måstevisst händelseförlopp, eftersom tiden förfastställa ett
följdbetaltjänstansvarige. En positivdokumenteras från denkunna av en

ARNärendena hossjälvriskregel bli andelborde därför kunna störreatt aven
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i nämndenhandläggningsformernakommer sådan ärattatt artvara av
handläggningenändamålsenliga för dem.av

inom betaltjänstom-uppgift för tillsynsñmlctionernaDet angelägenbör vara en
lagstiftarensi vid behov fästafölja handläggningen ARN ochrådet att upp-

prövningen i nämnden bättreförändringar kan leda tillmärksamhet på attsom
fyller sin uppgift.
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Banktjänster ombudgenom

1 Bakgrund

Genom den bestämmelsen i 2 kap. 3 § bankrörelselagen 1987:617,nya a
infördes med verkan från januari 1993 möjlighetden 1 för bankerna atten

särskilt tillstånd Finansinspektionenefter från bedriva viss enklare form av
bankverlcsamhet med personal och i andra lokaler i banklokal. Denänannans

i följandeaktuella paragrafen bankrörelselagen har lydelse.

finns särskilda får regeringen regeringens3 § Om det skål eller, eftera
bemyndigande, Finansinspektionen tillåta verksamhetenbank låteratt en
bedrivas bankens och i andra lokalerpersonal änänav annan egen
bankens egna.

Avsikten med införandet bestämmelsen möjlighet för bankernaattvarav ge
iupprätthålla enklare bankverksamhet glesbygd mindre Verk-och orter.att

bedrivasansågs platser kunna i livsmedelsbutiker ochsamheten på sådana

isåledes vad ibland har kallats Bankmotsvarande. Bestämmelsen avser som
Finansiellautredningens delbetänkande tjänster i förändring SOUbutik. I

banktjänster ombud.1994:66, behandlades frågan benämningenunder genom

iBegränsningen till glesbygd inte till uttryck lagtexten,eller mindre kornorter
i räckvidd be-uttalades klart propositionen bestämmelsensdet att varmen

på detta Inte heller framgår detprop. 199292:89 173.gränsad sätt s.
vilka kan låta någonuttryckligen lagtexten banktjänster banken annanav som

tillgodose säker-utföra. propositionen i syfteI uttalades dock attatt man
banktjänster in-enklarehetskraven kan begränsa verksamheten till att avse -

ansågs inte kreditupp-sättning, och betalningsförmedling. Däremotuttag
kreditgivning till de tjänsterlysningsverksamhet eller beslut höra somom

påinte ankommanaturligen borde utföras i butik. Det ansågskunna

ibedriva verksamheten deFinansinspektionen bankens behovpröva attatt av
bedömning skall i stället bankenformer blihär kunde aktuellt. Dennasom
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själv Finansinspektionenförfoga har således övriga förut-över. prövaatt
mindresättningar, dvs. uppfyller kravet på glesbygd ellerorten ort samtom

formerna för verksamheten.

Den paragrafen inte påverka verksamhet sedanavsågs komma denatt somnya
kontorsverksamhet förtidigare hade bedrivits inom Postens ordinarie

räkning. tillåten enligt vadNordbankens Denna verksamhet hade ävenansetts
tidigare.gälldesom

Delbetänkandet6.2

del övervägandeni enlighet med uppdragetI delbetänkandet togs omupp en
utredningenbeskrivits. Därvid komformerna för sådan verksamhet som nu

inteombudmöjligheten bedriva bankverksamhettill slutsatsen attatt genom
mindre behovettill glesbygd ochbör begränsad enbart ävenorter, omvara

i vissautredningsförslaget huvudsakstörst l övrigt innebärtorde attvara
Finansin-betoningi starkareutgångspunkter lagenallmänna samttas aven

verksamheten, i såvälstyrning formerna förspektionens möjligheter till av
Över inspektionenhuvud förutsättstekniskt personellt hänseende. tagetsom

villkortillstånden medförenasäkerhetsaspekternakunna värna attgenomom
teknisk utveckling.i fråga t.ex.om

sammanfattningsvisUtredningen föreslog

i banklokaltillhandahållasbankverksamhet skallhuvudregeln attatt avom-
lagfástas,personal skullebankens egen

till-skulle fåenligt huvudregelnbanktjänster andra formerunder änatt-
handahållas pá alla slags ochorter

verksamheti för sådankunna komma frågabanktjänster skulledeaII som-
medfrån kontoinsättning på konto,uttryckligen i lagtextenskulle uttaganges

kreditförmedling.betalningsförmedling ochbankbok,

tillmått hänsynbetydandeske medPrövningen förutsätts komma att ett av
lokalensbeskaffenhet,i enskilda fallet, såsomomständigheterna det ortens
ochbutik, teknik, personalens kompetensutformning, val an-typen av av
kunder,valbanktjänster, val beloppsgränser,svarsforhållanden, val avavav

inspektionenocksåi föreslagna lydelseBestämmelsen dess ettetc. avses ge
till verksamhetentillståndutvecklingen,över attstort utrymme att styra genom
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kan förenas med villkor i fråga successivt införande teknik.bättret.ex.om av
Prövningen skall kunna etableringenstaka eller flertal likartadeettavse en
etableringar, allt efter i mån inspektionenvad detta förenligt kravenmedanser
på säkerhet och möjligheten förutse verksamhetenhur kommer be-att att
drivas. Utredningen föreslog följande lydelse paragrafen.nya av

§3 Banks verksamhet drivas iskall bankens personal ocha av egen
bankens lokaler bankkontor. Uttag från konto bankbok fårutanegna

tillhandahållasdock påäven sätt.annat
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får tillståndbank låta tillhandahålla följande tjänster förombudatt ettge en
räkningbankens

insättning från bankkonto,
2. från konto med bankbok,uttag

betalningsförmedling och
4. kreditförmedling.
Tillstånd enligt andra stycket fâr endast banken förges om ansvarar

verksamheten kunden och det kan verksamheten kommermot attantas att
bedrivas kontrollerade säkerhetsmässigtunder sådana och betryggande

betingasformer, verksamhetens och omfattning övrigaart samtsom av
omständigheter.

Utvecklingen6.3

tillstånd tillhandahålla banktjänster hittillsAnsökan ombud harattom genom
Föreningsbanken fick tillståndför banker. den 20 juni 1994prövats tre att

bedriva i två butiker i Hakkas Gällivare i Tavelsjöverksamhet utanför och

utanför Umeå. Tillståndet till 000avsåg insättningar medel 10kontanta uppav
kronor kund och försöksverksamhet underdag, och gällde förper sexen
månader.

insättningarDen 24 april i år ñck Postgirot tillstånd tillhandahålla ochBank att
tillfrån kunders postgirokonto inbetalningar post-uttag eget samt annans

betal-girokonto eller till via utbetalningskort eller annanannan person
ningsanvisning. på delsBeloppsgränserna olika beroende typensattes av
transaktion, terminaldels med ellervcrksamhetsstället utrustatom var

bankenTillståndet gäller till och med den 31 1996. Därefter skalldecember

Finansinspektionen. Ansökan be-lämna utvärdering verksamheten tillen av
viljades för 73 360 avsåg.de ansökanorterav som
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beviljades ansökanför Postgirot BankSamma tillstånd ävendag ensom gavs
tidigareverksamhet sedanansökan avsåg sådanfrån Nordbanken. Denna som

följde med Postensdärigenomverksamhetbedrivits inom Postens och som
i butikerna.verksamhet ut

6.4 Slutsatser

finansiellatillhandahållandeinom området förutvecklingenDen tekniska av
Utvecklingendelbetänkandet.sedantelefon hartjänster accentueratssnarast

samtidigt fler ochtelefontjänsteutbudetbreddninghar gått sommot aven
Därigenom bankernahartelefontjänster sina kunder.företableratfler banker

form kund-vidareutveckla dennaviljainriktningvisat klarpå mot att aven
vilka erfarenheterdrivas ochutveckling kommerlångt dennakontakt. Hur att

integårgrund detta ännukommerde olika kundgrupperna göra attatt av
uppfattningbestämdhaså länge om.en

bankkontakterallmänhetenstekniñeringmedfortlöpandeDen avprocessen
transaktioner har breddats.finansiellamöjligheterna utförainneburithar attatt

förefallerDetavskaffats helt.kontanthanteringen intedenDäremot har rena
sikt heltpå längremöjligheternatekniskasannolikt deinte heller att ensnya

Även väsentlig delsåledeskontanthantering.allskulle kunna ersätta avenom
eller påtelefonskekommakonton framgent kanbetalningarna mellan att

tillmöjligheterbehovfinnasalltjämt kommadärförliknande lär detsätt, att av
såledestordeKvalitativtpå alla slagsinsättningarochkontanta settorter.uttag

ianfördesväsentligt såi alltbankservice kvarståpersonligbehovet somav
ställningsjälvtill varje bankövrigtfordelbetänkandet. Det bör att tavara upp

kundkontakterupprätthållaförskall utnyttjasolika alternativtill vilka attsom
täckning.geografisktillräckligmed

be-till olika formerkopplingarombud harbanktjänsterFrågan avgenomom
formerNyabetänkandet.övrigai delar attbehandlastaltjänster avsom

telefonbanktjärtster, kanhittills främstsin bank,kontakt medikomma genom
viss måniombudbanktjänstertillhandahållabehovetmedföra genomattatt av

föra påinte kankundenbankkontaktervissafinns detSamtidigtminskar. som
kontantservice kanvissEninsättningar ochnämligen kontantatelefon, uttag.

påverkas behovetövrigtIi framtiden.efterfrågas ävendärför komma attantas
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skeförändringar kan kommaombud vilkabanktjänster attsomavgenomav
framöver.kontorsnätmed bankernas

till-delbetänkandet börilagändring lades framtillförslag ettDet gesom
prioriteringar närsin del beslutaförför bankernaräckligt att omutrymme var

eftertordeBestämmelsen ävenkundkontakter.formerna för derasdet gäller
förtroende iochsäkerhetskydd förinnebära fullgottförändringarsådana ett

tillytterligare förslagframföradärför inte skälfinnsverksamheten. Det att nu
förändringar.





SOU :691995

Författningskommentar

betaltjänstertillFörslaget lag om

bestämmelserAllmännakap.1

llllämpningsområde

tillhandahålls allmänheten.yrkesmässigtbetaltjänstergällerDenna lag som
betaltjänsterMed avses

betalningar,förmedling av
användningmedbetalningsmottagarenbetalningar hos2. från konto av

till kontot,legitimationsmedel hörkontokort, personlig kod eller annat som
samt

användningmedöverföringar och kontanterkontonmellan uttag avegna
legitimationsmedel iavsessomav

i de hän-betalning växel och checkBestämmelserna medi lag gällerdenna
checklagen130 ellerinte särskilt i växellagen 1932:regleradeseenden ärsom

1932:131.
riksbank.drivs Sverigeslag verksamhetinteDenna gäller som av

stycketFörsta
Medallmänheten.tillhandahållsyrkesmässigtbetaltjänstergällerLagen som

uteslutsHärigenomjuridiskasåväl fysiskaallmänheten personer.somavses
ellerfor företagsanvändstjänstertillämpningsområdefrån lagens ett ensom

verksamhetVidare uteslutsbetalningstransaktioner.internakoncerns som en-
institut.finansiellabetalningstransaktioner mellandast avser

betaltjänster.användninginternationelltillämpligi principLagen ävenär av
begränsningaremellertid vissafinns dettillämpningen lagengällerNär det av

intedärförnaturliga ochavgränsningenden nationella äri fråga somsomom
medbörjabegränsning tilli En allmän är attuttryckligen lagtexten. attanges
på denallmänhetentillhandahållsbetaltjänsterskall frågadet somvara om
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svenska marknaden. Detta torde emellertid följa lagstiftningsredan svenskav
räckvidd i allmänhet, inte uttryckligen. När det gäller denär sägsannat
näringsrättsliga reglerna faller sigdet också naturligt dessa praktiskaatt av
hänsyn inte kan tillämpas sådan verksamhet i och för sig riktas motsom
den svenska marknaden, där denna del verksamheten endast ärmen av av
tillfällig Detta exemplifieraskan med utländskt kontokortsföretagart. att ett
skulle rikta kampanj till i tillallmänheten här landet för locka sigatten
svenska kortinnehavare. Exemplet förutsätter dock företaget inte bedriveratt

verksamhet här, finns säljföretagsåsom det svenska anslutnatyp attannan av
Ävenkortmottagare. för de civilrättsliga vidkommandereglernas saknassom

uttrycklig regel i nationella Betaltjänsternalagen den avgränsningen. börom
skiljadock inte sig från vad för civilrättsligagäller andra avtaltypersom av

i nationell enligtfråga valet lagstiftning. Dessa frågor bör således lösasom av
vad följer svenska internationella privaträtten i allmänhet. Härdensom av
kommer således in bedömningar utifrån de lagar och allmänna principer som
gäller for internationella avtalsförhâllanden, varvid frågor avtalett.ex.om var

ingånget blirkan betydelse.anses av

Lagen gälla betalningar till utlandetkommer alltså uppdragävenatt som avser
i tillhandahållenliksom betalningar sker utomlands med Sverigeensom

transaktioner skerbetaltjänst. Som exempel på det kan nämnassenare som
utgivet betaltjäristerna återfinnsutomlands i Sverige kontokort. Blandmed ett

varaktigt ansluter sig till betaltjänst fördels sådana där kunden ettmera en
utnyttjande tjänsten, dels sådana där kunden föregåendefortlöpande utanav

tillfälle.betalningsuppdrag vid enstakaöverenskommelse lämnar t.ex. ettett
fallen detBedömningen avtalet skall ingånget bör i de förra avseav var anses

enstakavarigenom kunden gång sig till betaltjänsten. Omavtal anslutit etten
sådant internationelluppdrag utförs tried ramavtal grundett avser ensom som

intebetalning, eller beordras från utlandet, påverkar detta lagensrent av
ansvarsbestämmelserna,tillämplighet. Dock kan i båda fallen, framgår avsom

vissa vid betaltjänstansvarigesspeciella hänsyn sig gällande dengöra ansvar
för andra handlande.aktörers

Andra stycket

utifrån betalning. MedBetaltjänster definieras i främst begreppetdetta stycke

fysiskförs frånbetalning varje åtgärd medför överatt pengar enmenas som
betalning förjuridisk till inte endasteller Således varorperson en annan. avses

betalningbetalning skuld elleroch tjänster. Det också frågakan vara om av en
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tillhör ochöverföringlån. En mellan konton sammaensomav en summa som
skilda Sådanabanker.betalning, kontona försingen ävenutör avpnerson om

överföringar kan dock omfattas punktav

betalningarförmedlabetalningar. AttförmedlingI punkten behandlasförsta av
betalningförmedlarebank, uppträderinnebär någon,att t.ex. av ensomen

till betalningsmottagaren.sig flytta från betalareno-ch åtar att pengar
varjeTredjetredjeBetalningsförmedling förutsätter således ärpartpart.en

i koncernföretagrättskapacitet, såledesmed även somsammapart egenannan
flerabetalningsförmedling deltar oftaVidbetalningsmottagaren.ellerbetalaren

eller någrainformationsbehandlingen. Någonlikvidhanteringen elleriparter
enbartförmedlarlikviden. Andra aktörerförmedlingskedjan hanterariaktörer

påbetalningar ellerolikabetalningstransalction,information tarsorterarom en
Somadministrativt hänseende.itransaktionenbefattning medsättannat

bankgirobetal-vidförmedlingskedja kansådan nämnasexempel på att enen
och,förmedlareBGC ABBankgirocentralenbankanlitar betalarensning som

betalnings-betalarens,bankförs ävenkonto änmottagarens av en annanom
ochdetpostgirokontongireringar mellan ärVidbank. sammaenmottagarens

mellanbokföringsmässigt flyttarPostgirot Bank AB,bank, pengarsom
hos banken.kontonbetalningsmottagarensochbetalarens

betalningsuppdrag ellersig antingen pågrundaBetalningsförmedling kan ett
betalningsuppdragformen ärvanligastebetalningsanvisning. Den aven
betalningsmottagarensbetalarens ochöverföringar mellangireringar eller

situationer dåbankgirobetalningar. Andra exempel ärkonton, ochLex. post-
betalningsförmedlarenlämnarbankkontordisk ellerbetalaren över ett post-

fårbetalningsmottagarenellerlikvid föroch kontant uppdragetinstruktioner
bankgiroanvis-ellerbetalningsanvisning t.ex.i formbetalningen post-enav
ocksåbetalningsanvisning kanEnformedlarens försorg.ning vara engenom

anvisningutställdbetalningsförmedlarensjälv hoskontobetalaren mot egetav
vilkenkontokortsnota,check eller mot-betalningsändamâl,för t.ex. enen

betraktaocksåresecheckEnin förmedlaren. ärlösa hoskan att somtagaren
utställarenandrainlösningsbar hos änbetalningsanvisning i de fall den ären

resechecken.av

och förutsätterpappersbaseradevanligtvisanvisningssystemochUppdrags- är
bankgiroinbetalningar kanochförIskriftlig form.följaktligen post-system

telenätet.dataöverföring påviadatamedia ellerpåuppdragsdokumentet lämnas
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Både i Sverige och utomlands har byggts nätverk för datakommunikationupp
möjliggör initiering och utväxling betalningstransaktioner i formsom av av

elektroniska uppdrags- och anvisningsdata. Det kan gälla företagens be-

talningar till leverantörer inom landet och utomlands via uppkoppling dator till

dator med banken eller hushållsbetalningar via hemterminaler home banking
EFTPOS-systeml.och kontokortsbetalningar i butik s.k. Som legitimations-

medel i initieringsamband med transaktionerna används kontokort ellerav
personlig kod och liknande elektroniskt kod- sigillsystem,eller eller kort och

kod i kombination.

Enklare former förbetaldas.k. kort engångskaraktär användningför vidav av
betalning små belopp för specifika ändamål hör inte till kategorinav
kontokort. Dessa kort hör inte till individualiserat konto. Inte heller deärett

betrakta legitimationsmedel hör till konto. Däremot kanatt annat ettsom som
sådana inkludera betalningsförmedling, nämligen då förskottsbetal-system en
ningen någon den berättigad till betalningen förän ärtas emot av annan som

tjänsten.eller Om telefonföretag i sinaförbetalt kortett tar emot ettvaran
och kortet säljsoch något företag, sig detautomater ut annatges av vare

kortutgivande företaget ingår i koncern friståendeeller företag,är ettsamma
kommer således avvecklingen transaktionerna innefatta betalnings-attav en
förmedling. Det ingenspelar då roll slutet eller Förstaärsystemetom

ipunkten förevarande stycke kommer alltså träffa sådana Se vidareatt system.
2 § andra stycket förbetalda kort kommentaren i anslutning till detsamtom
lagrummet. Frågan legitimationsmedel i samband med betalningar berörsom

i kommentaren till 2.punktnärmare

Andra punkten skiljer sig från föregående punkt betaltjånsten inteattgenom
innefattar någon förmedling ibetalning. Parterna detta fall endastärav
betalaren och tillhandahållerden betaltjänsten, vilken sålunda själv ärsom

den aktuella betalningen. Bestämmelsen sikte på denärmastmottagare tarav
kontobaserade betaltjänster iblandmed användande kontokort och ävenav
personlig erbjudskod, näringsföretag. närings-Vad medsom av som avses
företag behandlas i forfattningskommemaren Betalningentill 3 kap. 3 §. avser
vanligtvis köp tjänst närings-eller tillhandahållsett av en vara en som av
företaget. En betalning kan amortering räntebetalningockså elleravse en en
på lån betalaren institutet.har hos det kontoförandeett som

står ElectronicEFTPOS för FundsTransfer Pointof Sale.at
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ochföljer bokföringslagenfrån denBegreppet konto utgår betydelse som av
ekonomiska förhållandenaavräkning fortlöpande deavspeglarsomavser en

tillhandahållerregel denoch kontohållaren;mellan kontohavaren här somsom
tillgodohavande ellerantingenkan habetaltjänsten. Kontohavaren ettett

tillgodoha-medexempel på kontondisponibelt kontot. Somkreditutrymme
näringsföretagpå vilkaoch sådana kontonbankkontonvande kan nämnas tar

delbetänkandet. Ettidärominsättningar kundmedel se närmareemot av
ståendeutformning utnyttjaskan beroende på avtaletskreditutrymme av-som

under kortarebeloppetbetalningsanstånd för helabetalningskredit eller ensom
dagar.tid oftast 30-45

flera konton.tillgång till elleri lagen kortkontokortMed ettett gersomavses
ihopkorttransaktionen kan kopplasfunktion med vilkenAlla harkort som en

avtaletOmsåledes kontokort.kontoindividualiserat utgörmed avserett
betecknaskortetpå kontot brukartillgodohavandeutnyttjamöjlighet ettatt

debetkort användas förkaninnebär kortetbetaltjänstenOm attettsom
belastadärvid kan låta beloppetkortinnehavarenochbetalningsändarnål ett

betecknasavbetalning, brukar kortetförkreditutrymme ettsomsenare
avtalatutnyttjarkortinnehavareni stället innebärtjänstenkreditkort. Om ettatt

beteckningenanvändsbetalning hela beloppet,betalningsanstánd för avsenare
Även kortkreditkortet.variant påkanbetalkort. Betalkortet somsom enses

uttagskorttenninalelektroniskfrånkontanterendast möjliggör uttag enav
kanfunktioner. Såledesolikaförenat medi sigkontokort. kanEtt kortär vara

vilketkort,Ett förbetaltkreditkort och debetkort.samtidigtkort ettettett vara
kankontokort,betrakta3.5.5 inteavsnitt ärenligt ivad ettattsagts somsom

värdeuppladdningtillmöjlighetförenat med etttänkasi framtiden avvara en
betraktafunktionenblir då i den ettbankkonto. Kortet attfrån somsenareett

förbetalning skerDenjämförbart uttagskort.ungefär medkontokort somett
ochindividuella kontotdetfrånvid uppladdningen drasbeloppetattgenom

indåförbetalningar fallersamtliga kundersförsamlade kassanbokförs i den
förbetalti egenskapinte kortetemellertidinnebärpunkt Dettaunder att av

kontokort.blirkort att somanse

emellertidendastkunnatordebankkort3 MedbankkortIblandanvändsbegreppet synonymt.
tillgång tillkortför bankMöjlighetenutgivna banker. ettkort att ut gersomgeenavavses

förtillhandahållerkortbankerintefler företag äralltförhållandetkredit det att somsamten
bankkortbenämningenanvändalämpligtmindredettillgodohavandekonton, attgör numera

debetkondet ärnär avses.som
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Som kontokortsbegreppet i detta sammanhang inte sikte pátarsynes om
användningen kortet förutsätter den eller andra legitima-formenav ena av
tionsmedel kod e.d.. Det avgörande i stället kortets hjälpär medom man
kan koppla transaktionen till visst konto.ett

Tredje punkten, vilken i likhet med den föregående punkten avser rena
tvåpartsförhållanden, reglerar kontobaserade betaltjänster inte innefattarsom
någon betalning från kontohavarens sida dispositioner kontoha-utan avser

konton hos eller flera kontoförande institut. Det kan exempel-ettvarens egna
vis Självbetjäninggälla i bankautomat eller elektroniskatt genom annan
terminal, med användning kontokort personligeller kod, kontantut-göra ettav

eller överföring mellan två eller flera konton. Det kan omfatta be-äventag en
taltjänster innebär kontohavaren telefon, användningmedattsom per av
personlig kod, kan begära överföringar mellan konton.egna

Den föreslagna lagtexten för andra former legitima-ävenutrymmeger av
tionsmetoder i framtidende används dag. I det tänkbartän är attsom ny
teknik det möjligt olikaanvända former s.k. biometriskagör att t.ex. av
metoder. Dock gäller ändå den förutsättningen legitimationsmedlet skallatt

särskilt för betaltjänsten. Om således legitimationsmetodavsett ut-vara en
vecklas kan användning körkort eller liknande traditionellaersättasom av
legitimationshandlingar integenerellt, kommer lagen omfatta sådanaatt

legitimationsmetodermetoder. Dessa bör, tekniskt utförande, be-oavsett
handlas allmänna identitetshandlingar.dagenssättsamma som

Tredje stycket

Lagen tillämplig växlar reglerna i växella-och checkar. För det fallär även

1932:130 eller checklagen 1932:131 betaltjänst-skulle konkurrera medgen
lagens bestämmelser har dock växel- respektive checklagen företräde.

Fjärde stycket

Vissa betaltjänster yrkesmässigt tillhandahålls tillallmänheten hanterassom
viss Riksbankensdel i för clearing avveckling betalningsför-ochsystem av
pliktelser, det s.k. RIX-systemet. i lag inteBestämmelserna denna är

tillämpliga på sådan verksamhet drivs Riksbanken.som av
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2§

erbjuditdenförhållandet mellani 2 kap. gäller endastBestämmelserna som
betaltjänstkundeit.betaltjänstansvarige ochbetaltjänst densig utföraatt en

Medförbetalda kort.betalning medinte vidi 2 kap. gällerBestämmelserna
finnsdetinformationinnehållakankort attförbetalt kort omett somavses

finns påintemedlenbetalningar med kortet, ettförreserverademedel om
konto.individualiserat

stycketFörsta
civilrättsliganäringsrättsligasåvälinnehållerbetaltjänsterLagen somom

för-tillämpliga3 kap.i l ochbestämmelserna ärnäringsrättsligaregler. De -
s.k.betaltjänstansvarig ävenbetecknatshärpå den somutom som -

i någonstår inteMellanaktörertta3 kap. 2omfattasmellanaktörer avsom
deframgårparagrafförevarandeAv attbetaltjänstkunden.tillavtalsrelation

gällerbestämmelserDessainom 2 kap.bestämmelsernacivilrättsliga ryms
kallashärvadavtalshärtseende mellaninformations- ochiförhållandet som

be-ochbetaltjänster,utbudetförbetaltjänstansvarige,den avsvararsom
betal-denhoskontohavareredandenneVanligtvistaltjänstkunden. är

betaltjänsterflertaleteftersomkontohavare,blierbjudstjänstansvarige eller att
Ibetaltjänstkunden.förkontoavräknasmellanhavandet mot ettförutsätter att

ellerpostgiro-betalningsuppdrag,likviden försåsom t.ex.vissa fall, när ett en
bankkontor,ellerdiskin kontantbetalas överbankgirobetalning, post-

betalningen. Begreppetkopplat tillkonto ärkunden inte habehöver ett som
ochkontohavareförbeteckninganvändsbetaltjänstkund gemensamsom

nänmda.denliknandevid transaktionbetalare nyssen

Andra stycket
informationinnehållerhär kort omförbetalda kortMed begreppet somavses

stårintebeloppetkortet,betalning medfinns förbeloppvisst omavsattatt ett
kontokortinnehavarenskvarstårbeloppetindividualiserat Omkonto.ett

inteförbetalningkan någonkortetbetalningar medförhar reserveratsmen
ha skett.anses

Sverige.ianvändningutbreddnågonfåttinteharkortenförbetalda ännuDe
lokal-medbetalning vidförengångskortfrågavarit resorharDet mest om

3.5.5 haravsnitt närmareltelefonautomater.användningvidellertrafik av
därvadAvkort.dessa sagtstillämplighetfrågan lagens sombehandlats om
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framgår for närvarande bör avvakta med civilrättsligaatt regler för dessaman
korttransaktioner.

Konsekvensen blir därmed sådant kort kan betecknas förbetaltatt ett som som
faller under de näringsrättsliga reglerna l och 3 kap., hanteringenom av
transaktionerna innefattar betalningsförmedling. För dessa kortsystemen
gäller inteändå de civilrättsliga bestämmelserna i 2 kap. För sådana förbetalda
kort användning inte inbegriper betalningsförmedling kommer lagenvars en
inte gälla huvudöveratt taget.

3§

Bestämmelserna i 3 kap. gäller inte betaltjänster tillhandahållssom av
svenskt företag står under Finansinspektionens tillsyn enligtett som

lagstiftning,annan
utländskt kreditinstitut driver verksamhet med tillståndstödett som av

enligt 1 kap. 4 § första stycket l bankrörelselagen 1987:617 och kap. 21 §
och 2 kap. 8 § lagen 1992:1610 kreditmarknadsbolag,om

utländsk bankforetag driver verksamhet med stödett l kap. 5 §som av
första stycket 1 bankrörelselagen,

4. utländskt lcreditinstitut driver verksamhet med stöd 2 kap. 9ett §som av
lagen kreditmarknadsbolag,om

5. utländskt företag driver verksamhet med stöd 2 kap. 10 §ett som av
lagen kreditmarknadsbolag, det eller de utländska kreditinstitutom om som

företaget elleräger dess moderföretag skulle ha enligt 3 eller 4 drivarätt att
sådan verksamhet,

6. utländskt företag med inom EES sådana isäteett annat än som avses
3-5 och ha etablerat filial, tillfälligt driver betaltjänstverksamhetutan attsom,
i Sverige, samt

7. utländskt företag inommed EES sådana iett säte änannat som avses
3-6 och underkastadeär med betaltjänstlagen likvärdiga bestämmelser isom
sitt hemland.

Med EES det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.avses

I 3 kap. behandlas frågor tillstândsplikt och tillsyn. betaltjänsterFlertaletom
kreditmarknadsbolag,tillhandahålls banker och vilka står under tillsynav av

Finansinspektionen enligt lagstiftning. Enligt rörelsereglerna iannan
bankrörelselagen 1987:617 och lagen 1992: 1610 kreditmarknadsbolagom
får banker kreditmarknadsbolagoch bl.a. förmedla betalningar och till-

° Med kreditmarknadsbolag företag driver verksamhetenligt finans-ävenavses som
bolagslagen1988:606.
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inte omfattasdärutöverföretag skallbetalningsmedel. Dessahandahälla av
förUndantagsbestämmelsernai betaltjänstlagen.tillsynsreglematillstânds- och

i avsnitt 4.5.4.behandlasutländska företag

på säkerhetKrav m.m.

4 §

påtillhandahållassnabbtoch ettutföras säkertBetaltjänster skall samt
användarvänligtövrigtoch i sätt.överskådligt

till-yrkesmässigtsamtliga företagföri 4 § gällerkravenallmännaDe som
mellanaktörer,s.k.företag,betaltjänster och förallmänhetenhandahåller som

enligt 3 kap. 2verksamhetbedriver

särskiltavsnitt 4.3.2motiveringen äri allmännaanfört denutredningenSom
förförtroendeallmänhetensbetydelse förgrundläggandesäkerhetskravet attav

i viduppfattasskallSäkerhetskravetupprätthållas.skall kunnaverksamheten
påkravsäkerhetjuridisk ävenendastinteinnefattaroch utanmening

Itekniskasäkrariskhanteringsrutiner systemensystem.organisation och samt
skyddtillräckligtsäkerhetsrutiner motetableradefinnas ettskall det som ger

all-ocksåinnefattarSäkerhetskravettransaktioner. ettfelaktigamissbruk och
liggersnabbhetpåverksamheten. I kravetikontrollinternpå godkravmänt

be-tidsutdräkt. Avonödigskall utförasbetaltjänstersamtliga utanatt
innehållaskallbetaltjänstavtalföljer3 § 5i 2 kap.stämrnelsen ettatt om en

tidsâtgången.information om

påsikteanvändarvänliga närmastskallbetaltjänsterna tarKravet att vara
lättbegripligtkundenförochenkeltanvändasskall kunnatjänsterna ettatt

därmedharKravetmissbruk.fel ochriskerna förminskarDärigenomsätt.
liggeranvändarvänlighetpå attsäkerhetskravet. I kravetmedsamband

kunderflertaletsåtillhandahållasmöjligt, skall attså långt dettatjänsterna, är

dem.användakan

skallenkeltpå sättkundernaöverskådligaskall etttjänsterna attAtt avservara
vilka kost-ochfungerartjänsteninformation hursigtillgodogörakunna om
nackdelarochför-tjänstensbedömatjänstenmedförenadenader samtärsom
i allmän-anförtstill vadhänvisasövrigtIbetaltjänster.med andrajämfört som

4.3.5.avsnittmotiveringen
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5§

Företag tillhandahåller betaltjänster företag i 3 kap.som samt som avses
2 § skall ha

tillfredsställande beredskap för det betalningsansvar kanen som upp-
komma till följd verksamheten, samtav

2. riskhanteringsplan beskriver de huvudsakliga risker verksam-en som
heten förenad med ochär hur dessa risker skall hanteras.anger

Vid revision i företag i första ingåstycket skall granskaattsom avses
betaltjänsternas funktion och säkerhet. Revisionsberättelsen skall innehålla
uttalande denna granskning. Om företaget står under Finansinspektionensom
tillsyn enligt denna lag eller lagstiftning skall revisorerna utan attannan

revisionsberättelsenavvakta informera Finansinspektionen gransknings-om
arbetet det finns särskild anledningnär till det.

Denna bestämmelse i likhetgäller med den föregående bestämmelsen för
företag yrkesmässigt tillhandahåller allmänheten betaltjänster,som oavsett om
företaget tillständspliktigt enligtär denna lag eller inte, för företagsamt som

i 3 kap. 2 Det ankommer styrelsen i respektive företag tillavses att se
bestämmelsen i första stycket betalningsberedskap och riskhanterings-att om

plan efterlevs. Andra riktarstycket sig till de revisorer har till uppgift attsom
utföra årligaden revisionen i företaget enligt den associationsrättsliga lag-
stiftningen.

Första stycket

Flertalet betaltjänster utförs huvudsakligen i ADB-baserad Vissaverksamhet.
tjänster eller delar tjänster hanteras dock eller mindre manuellt. Såvälav mer
manuell hantering hantering i tekniska innebär vissa risker försystem attsom
fel ikan uppstå verksamheten. Sådana risker i sinkan grunda skade-tur
ståndsskyldighet för den aktör tillhandahåller eller på deltar vidsättannatsom
tjänstens utförande. För företagen skall kunna infria också relativtatt stora
skadeståndsanspräk, främst till följd ersättningsreglerna i 2 kap., detärav
befogat ställa särskilt krav tillfredsställande betalningsberedskap.att ett en
Skälen till detta har utförligare behandlats i den allmänna motiveringen.

Risken för skadeståndsskyldighet inte skulle infrias varierakunna kanatt en
väsentligt mellan olika företag. Kravet finansiell styrka måste därför an-

till de risker varje enskilt företag för med hänsyn tillärpassas utsatt artensom
dess verksamhet. För kravet på tillfredsställande betalningsberedskapattav

skall kunna till verksamhet i varjeden det särskilt fall frågaäranpassas som
inte i lagen på vilket kravet skall uppfyllas. Kravet kansättom, anges
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särskild bankgaranti eller tecknaruppfyllas företaget ordnarattt.ex. genom en
avsnittmotiveringen iförsäkring. i allmännaBestämmelsen behandlas denen

4.4.

denföljer ingående riskanalysAv andra punkten ochatt aven noggrann
tillhandahållerverksamheten bör obligatorisk för företagplanerade somvara

inteEn sådan analys skallbetaltjänster för företag i 3 kap. 2och som avses
ikläder sig ocksåtill risker företaget självbegränsad de utanattvara avse som

sådant försikte de risker förenade medpá är parternasystemetta som som
ibetalningsväsendet. Riskanalysenoch föroch därmed för marknaden utgör

bestämmelsebeskrivning varje enligt demiaför aktörsin gnmden dentur som
förriskhanteringsplanen skall framgå hurAvskall upprätta. ansvaret er-

forderliga åtgärder fördelat.är

Andra stycket

bestämmelseallmämnotiveringen syftet med dennaSom framgår är attav
föri användskontrollera säkerheten deföretagen själva skall att system som

upprätthålls.förallmänhetens förtroendebetaltjänster såär systemenattstor
bestämmelsevald revisor enligt dennaföreningsstämmanAv bolags- eller är

revi-funktion säkerhet. Företagetsbetaltjänsternas ochskyldig granskaatt
granskningen. I sådanainnehålla uttalandeskall alltidsionsberättelse ett om

tillsyn dock revisorernaFinansinspektionens skallstår underföretag utansom
förhållan-Finansinspektioneninformerarevisionsberättelsenavvaktaatt om

iakttagelser granskningsarbetetderas underidena verksamheten, gerom
tillsärskild anledning det.

betaltjänstkundochFörhållandet mellan betaltjänstansvarig2 kap.

bestämmelserAllmänna

1 §

för be-betaltjänstkundenbetaltjänstansvarigeDen gentemotansvarar
blivit enligt avtalet.till tjänsten utfördtaltjänsten dess att

vägledandebestämmelsernacivilrättsligaför deBestämmelsen denanger
sinfulladetbetaltjänstansvarige skall bäratanken den gentemotansvaretatt

uppdragOmenligt avtalet.betaltjänstuppdraget utförskund för ett avseratt
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överföring medel från konto till kvarstår således den be-ett ett annat,av
taltjänstansvariges till dess överföringen helt slutförd och medlenärattansvar
finns tillgängliga för Givetvis kan åtagande inte sträcka sig inmottagaren. ett

avtalsförhållandet mellan ioch dennes bank. Om det konto-över mottagaren
avtalet dem emellan finns villkor innebär bokföringen på kontott.ex. attsom
får förläggas till tidpunkt normalt, och därigenom den avtaladeänen senare
tiden för betaltjänstavtalet intemellan avsändaren och dennes bank kan hållas,

måste detta betraktas något betaltjänstparterna inte förfogar Denöver.som
avtalade tiden torde då inte heller kunna innefatta tiden fram tillsänanses mer
den mottagande banken skulle ha kunnat bokföra beloppet kontot.

Paragrafen betaltjänstansvarigs inteuttrycker också åtagande upphör näratt en
han fullgjort sin del hanteringen transaktionen. Om transaktionen be-av av

vidhöver förmedlas flera led eller hantering skall skeresterandeöver om en
betaltjänstan-fristående clearingcentral, gäller alltjämt för denansvareten

svarige. för grundläggandeBestämmelsen får uttrycknärmast ettses som en
princip för ansvarsförhållandena. Principen konkretiseras närmast genom

betaltjänstansvarige i 9-11 §§.bestämmelserna skadeståndsansvar för denom

2§

Avtalsvillkor i jämförelse i denna tillmed bestämmelserna lag ärsom
huvudsakligen enskiltnackdel för konsument, ingått avtalet fören som

intefall lagen i den månändamål, verkan denne. l andra gällerär utan mot
praxis utbildats ellerföljer avtalet, har mellan parternaannat avav av som

sedvänja måste bindande mellanhandelsbruk eller parterna.ansesannan som
ändring kreditavtal i konsu-Om krav på skriftligt avtal och om av

konsumentkreditlagen 1992:830. Ommentförhållanden finns bestämmelser i
stadgastolkningen vissa avtalsvillkor mellan näringsidkare och konsumentav

avtalsvillkor i konsumentförhållanden.i 10 § 1994:1512lagen om

andra avtal. För kon-gäller för såväl konsumentavtalBestämmelserna som
fördel. Itvingande till konsumentenssumentavtalen bestämmelserna dockär

inte följer avtalet,kommersiella förhållanden gäller lagen i den mån annat av
sedvänja.utbildats handelsbruk ellerpraxis har mellan parterna,som

i konsumentkreditlagen, därinnehåller erinran innehålletAndra stycket en om
skriftliga. Sådana avtal kankreditavtal skalldet bl.a. ställs krav på att vara

betaltjänstlagenbetaltjänstavtal, kriterierna i kap. 1 §1 ärutgöra upp-om
tillämpliga,i båda lagarna kanfyllda. innebär bestämmelsernaDetta att vara
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det fråga konsumentavtal. konsumentkreditlagenEftersomär även ärom om
tvingande till konsumentens skallfördel, den för konsumenten mest gynnsam-

gälla, Vidare hänvisasbestämmelsen fråga regleras i båda lagarna.ma om en
till 1994:10 § lagen 1512 avtalsvillkor i konsumentförhâllanden. Den be-om

innebär i tolkningsproblem uppstår kringstämmelsen korthet ettatt om
standardvillkor villkoret fördel.skall tolkas till konsumentens

Informationsskyldighet

3§

in-betaltjänstkunden få skriftligavtal betaltjänst sluts, skallInnan ett om
särskilt framgåformation avtalsvillkoren. Därvid skallom

betaltjänstansvarige,på dennamnet
betaltjänsten användas,vilket kanpå sätt

genomfördaoch bekräftelser pågäller beträffande kontoutdragvad som
transaktioner,

betaltjänsten,räntekostnader förenade medvilka avgifter och ärsom
debiteras hurvilken tid betalningar utförs eller kontot ochinom ränta

beräknas,
transaktion och kostnaden för detta,kunden kan återkalla enom

sitt kontokort,förlorat kontrollenåvilar kunden han7. vad övernärsom
till och vilketlegitimationsmedel hör kontotsin personliga kod eller annat som

i sådana fall,drabbaskunden kan samtansvar av
betaltjänstansvariges för betaltjänsten.den ansvar

informatio-föregående skallbetaltjänsten utföras kontoavtal,Om skall utan
i stycket 6 ochförstavad sägsavsenen som

Första stycket

inte. I stället bör detskriftlig föreslåsform för betaltjänstavtalNågot krav
betaltjäns-gälla förtillräckligt skallkunden fått del villkordeatt somavvara

information innan avtaletlämnasdock viktigtDet har dennaten. ansetts att
till kundenskickasinte, hittills varit vanligt, villkoreningås och överattsom

liknande. Bestämmelsen ärundertecknat kontoansökan ellerefter hanatt en
kontoförhållandetillbetaltjänster anknytningtillämplig vid med ett som

betaltjänsten utförstillämpligBestämmelsen dockramavtal. närär även som
fristående uppdrag.ett

Denavtalsförhållandena.enskildaavsedd tillämpas på deBestämmelsen är att
förevarandei Dock tordemotsvarigheten tagits in 4ntarlcnadsrättsliga har

tillämpningen 4betydelse förkomma fåbestämmelse att stor av
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betaltjänstansvarigesärskilt skallVad bör på denärnoteras att namnetsom
Därvid givetvis företag stårframgå. måste också framgå det dettaäratt som

ifinnas inblandat ochansvarig. Det kan företagän t.ex.ett ensom mer
näringsföretagkortutgivning. Ofta det fråga renodlatär ett somomsamma

sysslar heltproñlerat kontokort företags.k. och annatett ettaccepterar som
finnassamverkan kanadministrationen kortutgivningen. Motsvarandemed av

betaltjänstverksamhet kortutgivning.vid änannan

vissamåste medkrav på kontoutdrag lämnasFörslaget innehåller inget att
möjligheten få konto-tekniska utvecklingen kanintervaller. Med den att

ikundenliknandedatasvar eller på görauppgifter telefon, sätt attgenomper
uppgifter.vill sådanahan hautsträckning själv kan bestämmaökad när

igälla dettavad kommertydligt beskedDäremot måste kunden attsomom
något kontoupp-då också det kostarKunden måsteavseende. attveta om

skriftligen.gifter telefon ellerper

uppgifter såmåste sådanaandra kostnaderochNär det gäller räntor attanges
kostadet kommersjälv bedöma hur mycketmöjligt fördet kunden attär att

uppgifterna behöverpreciseradebetaltjänsten. Hursig tillhonom anslutaatt
Vidkundkategori det frågavilkentill viss del bero ärfår renaom.vara,

tjänsterförinformationen ställas högre änkonsumenttjänster får kraven
förhållandennaturligtvis tidigareLikasånäringsidkare. kansig tillvändersom

tydlig medtillräckligtinformationen kan ävenmellan göra attparterna anses
speciella avtalet.information för just detmindre detaljeraden

för fåtidenifrågavad gällerviktigt för kundenDet attär att veta omsom
betalningsförmedling detkandet gäller renodladbetaltjänst utförd. Nären

kunden kanavtalsförhållandetbakomliggandeför detbetydelse attvara av
betaltjänstansvarig inteifram tid. Ombetalningen kommerförlita sig att en

i ställetförmedlingstidennågon utfästelsesig lämnakunna utanomanser
intetorde dettaliknande,nomialt inom dagar elleranvänder begrepp som x

principerna förföljerreservation vadförkunna betraktas änannat avsomsom
specificeradeinte hellerkonsumentförhållanden kanIkomrollansvaret. mera

i andrafrihet frånbetaltjänstansvarige leda tillfriskrivningar från den ansvar
råderavtalsförhållandenövrigabestämmelser. Iföljer lagensfall än avsom

friskrivningsklausul kanhuruvidablir dåavtalsfrihet. Fråganhär närmast en
bestämmelserlagensframgårsådant det däravutformad på sätt attattettanses

bort.har avtalats
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Det också väsentligt för debiteringkunden på kontot sker.är näratt veta en
Kunden måste ha möjlighet saldouppgiftkontrollera saldot och få aktuellatt en

transaktionerrörande dag. Om sådan informationäven ägtsom rum samma
inte lämnats kunden, in det gäller möjlighetenhar bör detta kunna närvägas

betaltjänstansvarigefor den debitera dröjsmålskostnader för smärre över-att
Naturligtvistrasseringar. bör kunden för del föra anteckningar tran-omegen

saktionerna kontot.

väsentlig informationen för förebyggaEn del vad gäller attav avser som
bildobehöriga transaktioner. då viktigt informationen korrektDet är att ger en

i fråga hanteringen personlig kodkundens kontokort och samtav ansvar om av
kan ske. Informationen vad gäller beträffandehur spärramnälan omen som

också innehålla upplysning kunden skall få bekräftel-spärranrnälan bör attom
betaltjänstansvarige anmälan har tagits Detta be-från den äratt emot.se

möjlighet gjorts påtydelsefullt för kundens kontrollera hans anmälanatt om
betaltjänstan-riktigt eller han bör kontakt med densättett snarast taom en ny

svari ge .

Betaltjänstavtalet måste dokument klargör två partersettses som som
och inte avtal ensidigt behandlar kundensömsesidiga förpliktelser ett som

in-fullgjort sina förpliktelser har befogat anspråkEn kund ettansvar. som
betaltjänstansvarige. Informationenåvilar denformation detom ansvar som

betaltjänstansvarige ersättningsskyldigkan bliskall därför innehålla vad den

betalningsförmedling för lång tid utförsför, eller på sättannattarom en
konsumentförhållanden det lika viktigt framgårfelaktigt. Särskilt i detär att

intevad vadersätts ersätts.somsom som

Andra stycket

tillanknytning konto-Vissa betaltjänster utförs fristående uppdrag utan ettsom
förmedlingsuppdragliknandeförhållande eller ramavtal. Härmed somavses

detdisk. I dessa falli samband med kontant betalning direkt över äremottas
kostnader, tidsåt-information kring betaltjänstansvarig,frågornärmast om

möjligheten till för uppdragetgång, återkallelse och äransvaret avsom
tillinformationen bör då kunna inskränkasintresse för kunden. Kravet

emellertid tillhandahållas denangivna Informationen måstedessa punkter.

påkan lämnas förtrycktvilket torde innebära denenskilde ktmden, att

eller liknandeblanketter på sätt.
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4§

betaltjänstansvarigeVid marknadsföring och information skall denannan
betaltjänsten i övrigt väsentligt förtydligt kostnaderna for och vad ärange som

utnyttjandet tjänsten.av
Regeringen regeringens bemyndigande, Finansinspektioneneller, efter

informations-får meddela föreskrifter hureller Konsumentverket närmare om
enligtskyldigheten första stycket skall fullgöras.

i 3 Dock härBestämmelsens syfte syftet medmotsvarar stort sett avses
marknadsrättsliga sanktionssyste-ingripande enligtförutsättningarna för detett

intagnamarknadsföringslagens Den härregler bas.Här gällermet. som en
betaltjänstom-konkretisering förgälla delsbestämmelsen kommer att som en

isärskilda föreskriftsrätt stadgasför denrådet, dels grund somsom en
i marknadsföringslagenmotsvarande detparagrafens andra stycke. På sätt som

anvisningar i formbindandemöjlighet för Konsumentverketlämnas att avge
tillsynsmyn-enskilda föreslås här de bådaförelägganden i fall,förbud eller att

föreskrifter. Denkunna fastställa generelladighetema på området skall grupp
kategorihomogenbetaltjänstlagen änföretag berörs utgör en meravav som

likartad och deVerksamhetenmarknadsföringslagen gäller.vilka ärde för
Förutsättningarna för fastställamed varandra.konkurrerar i attstort sett

för företaginformationen börutformningen änkrav störregenerella varaav
tillsynsarbetet allmänt börför hurGrundernai olika branscher.helt sett

givetvis i dessa frågor.bedrivas gäller även

i delegeringsbeslutregeringen frittståbestämmelsen bör detEnligt ettatt
fråga.myndigheterna i dennaförfördelningen befogenheternabestämma av

avtalsändringarEnsidiga

5§

ensidigti avtaletbetaltjänstansvarige i enlighet med förbehålldenOm
frånträda detta.omedelbartalltidbetaltjänstavtal, har kunden rättändrar attett

eftertidenavgifter belöper pååterfå erlagdaocksåKunden har då rätt att som
frånträdandet.

inte kontohava-gällerenligt första stycketfrånträda avtaletRätten att om
påbetaltjänsten elleranvändningfortsattunderrättelsenefter avgenomren

godtagit ändringen.liknande får hasätt anses
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Bestämmelsen innebär inte i sig den betaltjänstansvarige tillmäts någon rättatt
företa ensidiga avtalsändringar. Enligt § konsumentkreditlagenll gälleratt en

möjlighet,sådan idet avtalet tagitshar in förbehåll detta ochettom om om
ändringen visst slag,är i lagen ändringnärmare t.ex. ränta.av som anges av
I stället innebär förevarande bestämmelse betaltjänstkunden har rättatt att
frånträda avtalet, den betaltjänstansvarige vill genomföra sådan änd-om en
ring. Kunden har också få tillbaka viss del avgifter.fasta I sådanarätt att av
fall kan således inte den betaltjänstansvarige gällande några uppsägnings-göra

tider eller liknande. Dessutom gäller återbetalning avgifter frånrätten om av
tidpunktden då kunden frånträdde avtalet. Att kunden frånträder avtalet

medför givetvis ingen förändring de fordringsrättsliga förhållandenarentav
mellan Redan gjorda åtaganden i form utnyttjad kredit med däråparterna. av
löpande skall således regleras i enlighet avtalet. Därvidmed torderänta

kunden, ränteförändringsklausul gäller i avtalet, skyldig följa denattom vara
ändringen.skall gälla efterräntesatsnya som

6§

enligtInnan avtalsvillkor ändras 5 § första betaltjänst-stycket skallett
skriftlig informationkunden detta. Kunden skall också erinras rättenom om

frånträda avtalet.att
Informationen månad börjaskall lämnas innan ändringen skallsenast en
gälla.att

betaltjänstansvarigeBestämmelsen ålägger den informationsplikt gent-samma
vid avtalsändringarkunden avtalet gång ingicks. Informatio-näremot som en

innanskall alltså lämnas ändringen börjar tillämpas. Syftet främstär attnen
skall få tillfälle ändringenkunden bestämma sig för attatt accepteraatt genom

i avtalsförhâllandet Informationenkvar eller kan lämnasfrånträda.stanna att
antingen eller i meddelande tillsamband med kontobesked ellerseparat annat

vilket tydligkunden. I fall helst bör informationen så kunden kanattsom vara
uppfatta det fråga ändring. informationen skall också finnasIäratt enom en
erinran möjligheten frånträda varvid lämpligen kan huravtalet,attom anges

betaltjänstansvarige.frånträdande på enklaste kan till denanmälassättett
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informationFöljder bristandeav

7§

avtalsvillkor,6 § inte lämnatsinformation enligt 3 ellerskriftligHar ettom
nackdel för honom.tillbetaltjänstkunden, det ärinte villkoretgäller mot om

skalltill nackdel för kundenavtalsvillkorVid bedömning ärett enav om
inte tillämpas.villkoretskulle gällamed vadjämförelse göras omsom

också skallinformeratsavtalsvillkor kundendeHuvudregeln är omatt som
istandardavtal elleriförlita sig på. Om detkande kunden annatettsomvara

kunden inteavgifter eller liknande,finns bestämmelsersammanhang somom
kunden.inte åberopasdessaavtalet slöts, kaninnaninformerats motom

ochför tjänstenprisetingentinguppståsituationen skulleOm den sagtsatt om
tänkasdettillämpas, kanmåste kunnapris ändå attuppenbartdet är att ett

tillledaanalogiskt. tordeDettatillämpasregler kan attköprättens man
vadmedi jämförelseprisfråganskälighetsbedömningkommer göraatt aven

prisvillkorDetmotsvarande tjänster.pris förkan gängse somvarasom anses
skälighetsbe-sådanmed utfalletjämförasfår sedanpåståtts gälla enav

dömning.

8§

skall dettainte fullgörs,enligt 4 §infomiationsskyldighetenOm anses
1975:1418. Förmarknadsföringslagenföreskrivs i 3 §vadstrida mot som

marknadsföringslagen.ii övrigtgäller vad sägssådana fall som

tidigare äri vilken nämntsbestämmelsen 4sanktionen tillHär somanges
enligtinformationspliktenfrånkaraktär. Ettmarknadsrättslig avstegrentav

marknadsföringslagen.brottautomatisktskall således utgöra4 § motettanses
medlämnattillsynsmyndighetenföreskriftersådanainkluderarDetta även som

grund för konsumentom-finns alltsåsådana fallbestämmelse. Istöd dennaav
vitesförbudfåförMarknadsdomstolenvidare till ettbudsmannen attatt

företaget.föreläggandeeller mot
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felaktig eller utebliven transaktionförAnsvaret

9§

betaltjänst-tillfogasskadabetaltjänstansvarige ansvarig förDen är som
på fel konto.fel belopp ellertransaktion bokförs medkunden attgenom en

ikundenanvändasbetaltjänsten inte har kunnatDetsamma gäller avom
driftavbrott ellerallmäntsåvida inte beroddeavtalet, dettaenlighet med ett

harmed kundenbetaltjänstansvarige i avtalettekniskt fel och denliknande
för sådana fel.friskrivit sig från ansvar

betaltjänst-tillfogasför skadabetaltjänstansvarige ocksåDen somsvarar
intebetalningsförmedling ärdet beloppkunden avsettatt som engenom

tillmed hänsyntid kundeninom denbetalningsmottagarentillgängligt for som
med.anledning räknaomständigheter hadeövrigaavtalet och att

stycketFörsta
betaltjänstensbetaltjänstansvariges förfor dengrundenStycket reglerar ansvar

Omkunden.uppstått förskada måste haBestämmelsenutförande. attanger
inte kanskadadennapåvisas kundenshosskada endast kan motpart menen

enligtersättningsskyldighetingenbetaltjänstktmden, uppkommerlastas över
kundenmerkostnaderutebliven inkomst ochskadalag. Meddenna somavses

betaltjänstansvarigenaturligtvis denslutförs kaninteuppdragethaft. Om
tagitsoch kapitalbeloppavgifteråterbetalabli skyldig emotdärutöver att som

kunden.från

uppdrag ellerfelaktigt utfördagrundskadorendastFörsta punkten avavser
initieratsinteinte transaktionersåledesBestämmelsenanvisningar. somavser

uppkommerdebiterats visst konto,felaktigtheltOm beloppkunden. ettettav
Skade-bestämmelse.dennaskadeståndsskyldighet enligtinte någonsåledes

enligt andrauppståiblandfalli sådanaemellertidståndsskyldighet kan
sittutnyttjakunden inte kandebiteringen tillnämligen lederpunkten, attom

felaktigdå frågasig. Detanledning förvänta ärhafthankonto om enattsom
påvisas, återstårinte kanskadasådankontoställningen. Om någonuppgift om

ursprungligaåterställning detsigavtalet i begäragrundkundenfor avatt av
tillkontofrågadetkontoförhållandet, på ettsätt omvoresamma som om

betaltjånst.någoninte kopplatvilket är

uppgiftinförtsfelaktigtockså fallet det attdetpunktenAndra omatt enavser
tillterminal, ellervissinteDäremoteller kortet spärrat.kontot är att enavses

teknisktdå frågaDetkommunikationsnät, är ettär stängt.med heltoch omett
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fel i inte kan behandlas på felaktig uppgiftsättsystemet, som samma som en
enskilt kontokortsförhållande.ettom

Andra stycket

Detta stycke för betaltjänst inom tid.utförs avtalad Tidenansvaret attavser en
får oftast bestämmas utifrån avtalsvillkoren Det dock intevad kananger.

vissauteslutas för fall får anledning vid tolkningen avtal ävenatt att ettman av
beakta information betaltjänstansvarige lämnar.denannan som

disponibelt innebärAtt beloppet det står till förfogande för det kontoär att
beloppet destinerats till. Om mellan och denneskontoavtalet mottagarensom

föreskriver inkommandebank mottagarbanken inte behöver gottskrivaatt
betaltjänstansvarigebetalningar förrän efter viss tid, detta inte denkan läggas

till last.

10§

utebliven ochbetaltjänstansvariges enligt 9 § omfattarDen räntaansvar
betaltjänstansvarige fri från handirekta skador. Den dockandra är omansvar,

utanföromständighet lågvisar förseningen berodde påfelet elleratt somen
medinte skäligen kunde förväntas ha räknathans kontroll och han närsom

skäligen kunde haföljder inte hellerhan åtog sig uppdraget hansamt vars
övervunnit.undvikit eller

heltbetaltjänstansvarige anlitat förBerodde felet på någon den attsom
betaltjänstansvarige fri fråndelvis betaltjänsten, deneller utföra är ansvar

enligtfriskulle frånockså den felet berodde påendast ansvarsom varaom
första stycket.

direktaersättning för såvälBetaltjänstkunden alltid tillhar rätt som
försummelse denindirekta felet eller förseningen beroddeskador, avom

betaltjänstansvarige anlitat förbetaltjänstansvarige eller någon den attav som
utgjordeförseningendelvis betaltjänsten. Detsamma gällerhelt eller utföra om

betaltjänstansvarige särskilt hade utfäst.avvikelse från vad denen

förinombetaltjänstansvariges för direkta skador gällerDen ramenansvar
kontrollansvars-i princip köprättsligaHär dethans kontrollansvar. avses

vid betaltjäns-sig särskilt gällandeVissa omständigheter dockbegreppet. gör

särskildtransaktioner nationsgränser kan hänsynNär frågadet överärter. om
i olika länderna. Dettatill skillnader i uppbyggnad och säkerhet debehöva tas

korrespondentbanker och andrainte minst beträffande utländskagäller samar-
under andra stycket.Mer därombetspartner.
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Andra stycket

I princip den betaltjänstansvarige för all hantering krävs för attsvarar som
genomföra uppdrag. uppgifterDet gäller någonsådanaävenett som annan
utför. Detta leder till den betaltjänstansvarige förfår fel legatatt svara som
inom kontrollansvaret för sorteringsföretag, clearingorganisation,ett etten
kommunikationsföretag, Den betaltjänstansvarige får för andraävenetc. svara
led i betalningsförmedling, mottagande bank eventuellaocht.ex.samma en
mellanled. Detta fâr sedan fördelas mellan företagavtal deansvar genom som
deltar i för betaltjänster, företagen finner lämpligt.på det sättett system som
Även försäkringarkostnader för och liknande får fördelas detta sätt.

Riskerna kommer därmed belasta helhet. Det väsentliga föratt systemet som
kunden han alltid sig ochkan vändaär att motpart.mot sammaen

tidigare särskilda sig vid utlands-Som kan hänsyn gällandenämnts göra

transaktioner. betaltjänstansvarige långtgåendeMedan den kan få bära ett an-
korrespondentbanker och andra inomför hur samarbetspartner landetsvar

betalningsförmedling,hanterar kan motsvarande internationell kontakten en
mindre inte insiktbehöva behandlas Man kan generellt krävasträngt. samma
betaltjänstansvarig i Sverige betalningenoch kontroll det gäller hurnärav en

vidare motsvarighet. varjefors utländsk I fall bör kunna hänsyntaav en man
i tillgången alternativa betalningsvägar,till förhållandena det andra landet, på

Å sidan inte uteslutas betaltjänstansvarige kan ådraandra kan det denattetc.
kännedomsig visst han har särskilda svårigheterett attt.ex.ansvar, om om

betalning till det aktuella landetfram med eller den aktuella banken ochnå en
information.undanhåller kunden denna

sagda innebär inte generellt undantag från kontroll-heller någotDet nu
så i frågaaldrig komma för utländskaskulle kunnaansvaret, att ansvar

förhållanden. Om själv anläggningbetaltjänstansvarig har ellert.ex. enen
i det andra landet anledning till några särskildaenhet torde det knappast finnas

hänsyn. Rena force majeure-fall regel utanför kontrollan-faller ändå som

svaret.

stycketTredje

betaltjänstansvarige, eller frånNär försummelse kan påvisas från den en
anlitat, försjälvständig aktör betaltjänstansvarige kommerden ansvaretsom

indirektafel i 9 § omfatta slags skada för kunden, dvs.all ävenattsom avses
särskild från den betal-Ett likadant vid utfästelseskador. gälleransvar
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viss tid eller dentjänstansvarige transaktionen skall utförd inom näratt envara
riktigasärskilt för uppdragetsbetaltjänstansvarige påtagit sighar ett ansvar

utförande.

ll§

enligt 9 § får jämkas,betaltjänstansvariges skadeståndsansvarDen om
inte gjortellermedverkat till skadanvårdslöshetbetaltjänstktmden genom egen

skadan.skäligen krävas för begränsavad kunnat attsom

särskildvidta någonbortsådant han hadehandlande kanKundens atteget vara
särskildbehandlas meduppdragetförsäkra sigåtgärd for noggrann-attatt om

ställerbetaltjänstfrågafallet detkanhet. Detta är somom enomvara
särskiltviss tid och det gällerinomutförasspeciellt krav påstränga att enen

ofullständigaoriktiga ellerOm kunden lämnatangelägenhet.värdefull
jämk-föranledaocksådetta kunnae.d., böruppgifter belopp, mottagareom

betaltjänstansvarige.för denning ansvaretav

Även ansvarsför-påverkakanuppdraget lämnatsomständigheter efter att
skäliga åt-vidtarhankundenkrävasbör kunnadelningen. Det attt.ex. av

för-skadanför begränsabetalningsmottagaresingärder att enavgentemot
betalning.senad

kontohavareSpärranmälan från

kanenbartbestämmelserfrågadetbestämmelsernaföljande ärI de somom
bestämmelserkontoförhâllande. I dessaföreliggeraktuella detbli när ett an-

betaltjänstkunden. Någoni stället förkontohavarenbegreppetdärförvänds
begrepp.inte kontohavaren snävareåsyftas ärskillnad än ettattannan

12§

för kontohavarenmöjlighettillhandahållabetaltjänstansvarige skall attDen
anmälananvisardenne göratill någonbetaltjänstansvarige ellertill den som

ellerpersonliga kodsinsitt kontokort,kontrollenförlorathan överattom
spärranmälan.tillhör kontotlegitimationsmedelannat som

spärrutin förtillhandahållabetaltjänstansvarigeför denSkyldigheten att en
dennainformationlämnaskyldighetinnefattarkontohavaren även att omen

och förutnyttja Iden.praktiken kanikontohavarensådantmöjlighet sätt att
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till spärranmälanmöjligheteråvilar enligt 13 § kunden utnyttja desig det att
avseende,bristfällig i någotinformationen varitfinns. Om har t.ex.som
tillgänglig, börrutinenvilka tidertillvägagångssättet eller under ärbeträffande

för underlåtenhetin kontohavarensbedömerdetta attvägas när ansvarman
rutinen måsteföreslagits något kravhär intespärranmälan. Det har attgöra

liknande.ellerstå dygnetöppen runt

l3§

det hanefterspärramnälanskyldigKontohavaren göra attär snarastatt
kontrollenförloratmisstänka han överskälig anledningupptäckt eller fått att

i 12legitimationsmedelsådant som avses

harså hansitt kontolåtaskyldighethar spärraKontohavaren snartatten
Omkontot.kontrollenförlorat övermisstänka hananledningskälig attatt

medtillsammanskontokorthjälpmedåtkomligt endastkontot är ett enav
kortetenbartkontot,skyldighet ävenföreligger spärrapersonlig kod att om
riskenmotiverathänder. Deti ärkoden hamnateller enbart orätta avsenare

Över obehörigfinns risk förhuvudkopieras.kan attför kortet taget enatt
tillAnledningendelen.den felandebeträffandelyckas dupera systemetperson

enbartsäkertmindredetbl.a.och kod attbåde kort ärha ansettsattatt
någonanledning befarainte haftOm kontohavarendelen. attutnyttja den ena

inte hellersituationen, kontohavarenutnyttja kanobehörig skulle komma att
kontrollen överhan förloratdetbedömaskälhaftha att som omanses

bedömningen.in isåledes spelabörDettalegitimationsmedlet. moment

l4§

tillbekräftelseskriftligsändabetaltjänstansvarige skallDen genast en
förtidpunktoch närDatumtagitsspärranmälan harkontohavaren emot.attom

skall ocksåKontohavarenbekräftelsen.framgåskallanmälan togs emot av
utnyttjandenobehörigaförinnebär för hansvad anmälanerinras avansvarom

kontot.
bevara spärran-ochregistrerabetaltjänstansvarige skall mottagnaDen

säkertmålningar på sätt.ett

anslutningi såför näraviktig rollspelaavseddBestämmelsen att somär att en
kommervadmellan attspärrsituation klargöramöjligt till parterna somen

transaktionerobehörigaeventuellautgångspunktervilkaoch eftergälla
kontoha-förmöjlighetbestämmelsenDessutombedömas.kommer enatt ger
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snabbt få indikation på han vidtagit tillräckliga åtgärder ellerattvaren en om
han bör kontakta betaltjänstansvarigeden på nytt.om

För utredning väsentligt bevisningdet säkrasår att atten senare om en
harspärranmälan skett. Här uppställs allmänt krav på den betaltjänstan-ett att

svarige sörjaskall för detta. Däremot inget specificerat krav på huranges
länge sådanauppgifter skall bevaras. De rutiner den betaltjänstansvarigesom
väljer i detta avseende bör i bevisbördan angåendestället återverka på

spärramnälningar. Om transaktion till bedömning efterskulle kommaen upp
det betaltjänstansvarige enligt sina rutiner tagit bort in-den kan haatt egna
formationen i fåspärranmälan, torde allmänhet komma attom en man

påstående har lämnat spärranrnälan.kontohavarens hanattacceptera enom

Ansvar för obehörigt utnyttjande kontoav

betalningsskyldig kontobelastningarKontohavaren normalt endast förär sett
initierat. kan emeller-han själv eller behörig Kontohavarensom annan person

transaktionertid avtalsvis ansvarig för obehöriga hanshållas näräven eget
Hittillstransaktionen företas. har dethandlande bidragit till kunnatatt genom

kankonsumentkreditlagen begränsningar för34 § ställts när ansvarupp
föreslås,innehavare kontokort. Nuutkrävas konsument är somav en som av

gällaskall delstidigare i den allmänna motiveringen,nämnts ansvaretatt
betaltjänster, dels gälla för såväl konsumentergenerellt för alla slags som

läggas kontohava-och dels differentieras efter vilket handlande kanandra som
följande agerandetill last. När i det talas kontohavarensdet avses, omren om

handlar på kontohava-kontohavaren näringsidkare, anställdaävenär somen
efter vad i andraRäckvidden får bedömasdetta somrens ansvar. av ansvar

Exempelvis torde densammanhang gälla för anställdas agerande.anses
inte i sigöverskridit sina befogenheteromständigheten den anställdeatt

Hår får ocksåligger arbetsgivarensmedföra hans agerande utanföratt ansvar.
vilkaavtalsfriheten vid betaltjänstavtal i kundenerinras sådana är enom

näringsidkare.

15§

debiterats kontotbetalningsskyldig for beloppKontohavaren är genomsom
obehörigt utnyttjande, om

betaltjänstansvarige ellerförfarit svikligt denkontohavaren har mot
inågon dennes ställe,
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Kontohavaren frivilligt har lämnat kontokort, sin personliga kodsittut
eller legitimationsmedel till till någonhör kontot ochannat annansom

inte användningenutlämnandet kan ingå normalt led iettanses som av
tjänsten,

kontohavaren har underlåtit enlighetspärranmälan i med 13göraatt
eller

kontohavaren utnyttjandet möjligt4. på har gjortsättannat genom grov
vid hanteringen personligaoaktsamhet sitt kontokort, sin kod eller annatav

legitimationsmedel tillhör kontot.som
föreskrivs i 16andra fall i första vadl stycket gällerän som somavses

konsumentkreditlagen.i 34 §Bestämmelsen nuvarandemotsvarar stort sett
i vilka situationer skall kunna bli fulltBestämmelsen således kundenavser som

bestämmelsenansvarig för obehöriga utnyttjanden En nyhetkontot. är attav
inte till transaktioner nyhetbegränsad med kontokort. En är ävenär attannan

legitimationsmedel personligkontohavarens hantering andra kort,än t.ex.av
vid bedömningenkod, har självständig betydelse ansvaret.av

förändringinnebära någon saklig vadFörsta punkten inte avseddär motatt
gäller för närvarande.som

Även sin motsvarighet i den nuvarande 34 § konsument-andra punkten har

föremellertid tydligare uttryckkreditlagen. Den föreslagna lydelsen ettger
förutsätts liksom hittills, utlärn-vilka situationer Således det, attavses.som

inteHär framgår detta uttryckligen, vilket falletnandet har skett frivilligt. är

Vidare inte skall uppkommai bestämmelse.dagens näratt ettanges ansvar
led i användningen tjänsten. Omnormaltutlämnande har skett ettsom av

sälj-hosanvändningen betaltjänsten personalensåledes förutsätter ettattav
får densig synhåll från kontohavaren,med kontokortföretag tar ett utom

undermed kortetbetaltjänstansvarige bära för vad händeransvaret som
tidenf någoninte behövaKontohavaren normaltskall således görasett

säljföretag missbrukarrisken visstsärskild värdering för någon hosatt ettav
i något fallställning. förhållandenasin Det kan emellertid inte uteslutas att

varit oaktsam,exceptionella skulle haskulle så kontohavarenatt ansesvara

barutnyttjande påstodsha skettRättsfalletNJA 1992 263 avsåg obehörigtett ensoms.
påstående förfalsk-föri väsentligen bevisbördanFrankfurt. Rättsfallethandlade ett omom

aktuellahävdat, dei enlighet vad kontohavarenning. Högsta domstolen fann, med att
till servitrisenifrån sig sitt kontokortköpnotoma förfalskade.Kontohavarenhadelämnatvar

domstolenkonstateradekontroll. Högstatagit kontohavarenshade medsig konet utomsom
ifrån tillsig kortetbetalningspraxishadelämnati enlighetmedsedvanligkontohavarenatt

varitansågsinte ha oaktsam,behörigföreträdare Kontohavarenför baren.
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punktsyftet med förevarandeeller till och med oaktsam. Pâ grundgrovt av
frågaemellertid naturligt i sådana fall måstesig detfaller det att omvara

naturligtvis inträda påspeciella förhållanden. Dessutom kanmycket ansvar
underlåtitkontohavarende övriga punkterna,grund någon attt.ex. omav av

det fanns skäl till det.spärranmälangöra atttrots

Formuleringeni gäller i dag.vadTredje punkten stort settmotsvarar avsom
i§ och vadframgår 13tidskravet för spärranmälan närmare sagtssomav

anslutning till den.

skalloaktsamhet. DetvidFjärde punkten kontohavarens ansvar grovavser
i förgäller dagsituationer vadallvarligareemellertid krävas något än attsom

ochi oaktsamhetUppdelningenoaktsamhet.skall betraktasdet grovsom grov
avsnitt 5.3.2.motiveringeni den allmännaoaktsamhet har kommenterats

reserverad för deskalloaktsamhetensåledes denAvsikten är att varagrova
i stället skallövriga fallochvårdslöst beteendeallvarligaste fallenallra attav

stycket.i 16 § förstaansvarsbestämmelsenfalla under

l6§

000till 5 kronorbetalningsskyldig för beloppKontohavaren är somupp
gjortkontohavaren harutnyttjande,obehörigtdebiteratshar kontot omgenom

sinkontokort,sittvid hanteringenoaktsamhetmöjligtutnyttjandet avgenom
till kontot.hörlegitimationsmedelellerpersonliga kod annat som

alltidvarit oaktsam dennevisas Kontohavaren ärdetOavsett attom
debiterats kontothartill 500 kronorbetalningsskyldig för belopp 1 somupp

till harhör kontotpersonlig kodobehörigt utnyttjande, somom engenom
oskäligt med hänsynuppenbartinte det skullegällerDettaanvänts. varaom
möjligt.obehörigagjorde dettill omständigheterde uttagetsom

stycketFörsta
imellannivá kontohavarensförinförsbestämmelsenGenom ansvaren

Avsiktenför kontokorten. ärhittills gälltvadjämförelse med attsom
nuvarandeenligt debli likainte skalllikartade fallskillnaden mellan stor som
lindrigareinnebärbestämmelsenkontokorten. Denbestämmelserna for ettnya

praxis föranlettenligt nuvarandevilkafallenmindrevid de gravaansvar
införs beloppsgränsdetDetta skerkontohavaren.for att engenom lansvar

till oaktsam-sig skyldiggjortkortinnehavarenfall därför de5 000 kronor en
justhittills hamnatde fallskallDessutominte ävenhet är somgrov.som

viss delTillbestämmelsen.enligt denbedömasforunder gränsen nyaansvar
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skärpning kravenbestämmelsen medförakommer därmed att aven
kontohavarens beteende.

stycketAndra

utförligare har be-självriskregelockså tagits in denl paragrafen har som
blir tillämplig så detmotiveringen. Regelni den allmännahandlats snart

kod harbetaltjänsten och dennautnyttjapersonlig kod förbehövts attent
såledeskontrollfunktioner. Det förutsättsochanvänts systemetsaccepterats av

någon rollinte hellertill användning. Det spelarkommitinte kort haratt ett
information påenbartlokal ellerkodveriñering central,vilken form motav

kortet använts.som

självrisken kanmedtill 500 kronor. Tanken sågaslSjälvriskbeloppet har satts
fåttskulle hamotsvarande hanskall bärakontohavaren ettatt ansvar somvara

medharsig kontanter. Beloppethaft medi stället hadebära han sattsom
motiveraskallstorlektanke beloppetsmedbeaktande detta även attsamtav

utifrån vadfrämstNivån har bestämtskoden.aktsamhettill högre somomen
givet-betaltjänstansvarige kankonsumentförhållanden. Denrimligt ikan vara

näringsidkare konsumentererbjuda såvälkonkurrensskäl,vis, somt.ex. av
avtalsfrihetföreliggerLikasåsjälvrisk.med lägresjälvrisk elleravtal utan en

beloppsnivå,högregäller avtaladetnäringsidkarförhållandeni när att om en
tillämpningen självrisken,förutsättningar förandra av osv.

försärnringenbli mindreefter hand värtförväntasbelopp kanEtt fast genom
tydlig-minstinteligga värde,ändåfârpenningvärdet. Det ett avansesav

ellerbasbeloppsrelateratföri ställeti fast belopphetsskäl, det ettatt ettanges
indexerat belopp.sättannat

detsjälvriskansvaret närfrångjorts undantagocksåandra stycket harI ett
kanexempel nämnasSomomständigheter.speciella attföreligger mycket

hinnerförövarenkod ochsinavtvingadblivit rånad ochkontohavaren att
dockDetspärranmåla kontot. ärhunnitinnan kontohavaren harutnyttja koden

detfall och ärsärprägladei mycketendast attväsentligt undantag görsatt
Någon hän-avgörande.blirkodenkring åtkomstenomständigheterna somav

alltså inteliknande börellerförhållandenekonomiskatill kontohavarenssyn
ochtill kontohavarensmöjligt hänsynbör detDäremot personatt tatas. vara
denbetydelse förvariti den mån dettaförutsättningar, attindividuellahans av
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obehörige kom koden. Det torde ligga i i näringsidkar-sakens detnatur att
förhållanden blisällan kan aktuellt tillämpa detta undantag.attmera

17§

enligtKontohavaren 15 16 för oaktsam-och ävensvarar annan persons
enligthet och oaktsamhet, denne betaltjänstavtalet behörig attgrova om var

disponera inte tillkontot. Detsamma gäller den andreöver när settpersonen
spärranmälan förfarit svikligt denkunnat eller dennegöras näratt mot

betaltjänstansvarige.

En enligt 16 bli ansvarig för transaktionkontohavare kan 15 och en som
behörighet.företagits kontot någon saknade Ansvaret kan upp-av som

obehörige kommit kontokortkomma den över attt.ex. ett genomom personen
Avsiktensjälv eller oaktsamt.kontohavaren hanterat kortet oaktsamt grovt

förskall bäramed förevarande bestämmelse kontohavarenär ansvaretatt
vederbörlig tillgång tillmedtransaktionen det någonäven när är annan person

skyldiggjort sig tillsåsom innehavare extrakort,kontot, t.ex. ettav som
för samtliga fall där kontohava-enkel eller oaktsamhet. Detta skall gällagrov

för Om således någonagerande har betydelse änansvaret. annanrens
barablivit sitt undgår inte kontohavarenkontohavaren med kort, ansvaretav

alltsåtill kommit Kontohavaren fårför han själv inte kände kortet bort,att att
inte gjort spärranmälankortinnehavarenbära för den andreävenansvaret att

till kontohavaren kunde det.eller görasett att

kontohavaren detjämställs inte innehavare extrakort medDäremot närettav
skyldigheten den be-övriga gäller förgäller bestämmelser, detnärt.ex.

information villkorsändringar.taltjänstansvarige lämnaatt om

18§

2-4 och 16 §i fall i första stycketKontohavaren 15 §ansvarar som avses
inte för

enligt disponibelt föröverstiger avtaletbelopp vad som varsom
kontohavaren,

spärranmälanutnyttjande skett efterobehörigt kontot attav som
anvisatdennemottagits betaltjänstansvarige eller någonden som somannanav

sådan anmälan, ellermottagare av
brist ivarit möjligt säker-obehörigt utnyttjande kontot genom enav som

heten i systemet.
föreligga, inte denenligt 3 skallSäkerhetsbrist första stycket anses om

innebärsäkerhetsrutiner förelegatbetaltjänstansvarige visa sådanakan att som
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manipulationrisken för varit oväsentlig och rutinerna följtsatt systemet attav
vid den aktuella transaktionen.

Kontohavaren kan åberopa isäkerhetsbrist delar denäven systemetav som
betaltjänstansvarige inte har direkt kontroll över.

Första stycket

samtligaFör fall där kontohavaren kan bli ansvarig för obehörigtett ut-
nyttjande, vissa begränsningarstadgas här begränsningar Dessaansvaret.av
gäller dock inte då kontohavaren förfarit svikligt. Om kontohavarent.ex.
passivt utnyttjat brister i fördröjningar i spärrutiner,såsomsystemet, genom

obehörigen kommit få fortsättalåta någon kontokortöver attatt ettannan som
utnyttja kan svildigt förfarandekortet, detta komma bedömas ett motatt som

betaltjänstansvarige.den

varit disponibelt förpunkten begränsas till vadI första ansvaret som
kontohavaren själv. Därmed till börja med det kontoutrymmeatt somavses

Äventillgängligt. begränsningar gällde för kontohavarensfunnits andra som
möjligheter uttagsbeloppanvända kontot skall beaktas, högstaatt t.ex. per

infomiation utgåOm kontohavaren lämnats sådan han haft skälvecka. attatt
inneburit begränsning förfrån angiven beloppsgräns verkligenatt enen

endastframgår kontohavarenhonom, skall detta gälla. Om det avtalet attav
tillåter övertrasseringar, kanutnyttja visst beloppfår ett systemetmen

inte ansvarig för vad fanns kvarkontohavaren regel ängöras attsomsom mer
utifrån tidpunktutnyttja enligt avtalsvillkoren. Bedömningen måste dengöras

således själv hadekontrollen kontot. Om handå kontohavaren förlorade över
sitt hanförlorade kort kanutnyttjat hälften gränsbelopp hannärett somav

visasansvarig Om däremot kanbli för beloppet. det attmest resten av
varit avtalsvillkor endastkontohavaren fullt medveten sådant gettatt ettom

dröjsmålsräntaövertrassering till särskild avgift elleruttryck för lederatt en
inte begränsning vad huvudsåledes någon äroch överutgör tagetsomav

bli aktuellt.åtkomligt, gränsbeloppet kunnabör utöveransvar

möjlighetkontohavaren regel harI andra punkten sättaatt stoppatt somanges
efter oaktsarnhet, spärranmä-för sitt göraäven att engrov genomansvar, en

tillmöjlighetbetaltjänstansvarig endast tillhandahåller spärranmä-lan. Om en
öppettider, kommertid, ordinarie kontors- ellerunder begränsadlan t.ex.en

ikanmindre för kontohavaren. Dennemedföradetta endast att ett ansvar
anmälningar Försin tillsfall avvakta med spärramnälansådana tas emot.
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betaltjänstansvarigetransaktioner företagits dessförinnan kommer den attsom
eftersom gjort spärranmälan så han kunnat.få kontohavaren snartsvara,

alltid undgåinförs särskild möjlighet för kontohavarenI tredje punkten atten
säkerhetsbrist i betalsystemet.transaktion det förekommitför enansvar en om

felaktigbrist tillfälligt fel,teknisk ellerDet kan fråga ett en orga-vara om en
eller andras anställdainstruktioner förnisation, bristfälliga rutiner eller egna

anställda. Genomrutiner eller andrasavvikelse från normalaeller av egnaen
brister hosfrågadet också kantredje stycket framgår ettt.ex.att omvara

säljföretag.

Andra stycket

säkerhet åvilatillräcklig grad börBevisbördan for betalsystemet haratt aven
orimligtâlägga dennebetaltjänstansvarige. bör dock undvikaManden ettatt

betaltjänstansva-bevisningen från denbeviskrav. krav ställerstarkt De man
säkerhetsmässig standardvilkenvariera beroenderige i viss mån kunnabör av

Kontohavarenpåståendeförefaller hålla. Ettallmänt attattsystemet sett omav
i fallbör mångabrist imöjlig grundtransaktionen varit systemet,av en
uppbyggnadutredningallmänmotbevisas medkunna systemetsommeraen

aktuella hän-beträffande detjournalföring finnstillsammans med den som
anmärkningarandraVid kännedomdelseförloppet. systemet, t.ex.motom

tillsynsmyndig-företagitsgranskningartidigare fall ellerfrån kända av ensom
utredning deningåendeemellertid kunna krävasdethet, bör avmeraen

obehörigaför deskall undgåbetaltjänstansvarige för denne uttagen.att ansvar
enligtkonstruerathuruvidaviss betydelsekunna få ärLikaså bör det systemet

kontohavarenocksåNaturligtvis står detområdet.standardervedertagna
framståri praktikenutredning, dettaytterligarefritt själv åberopa ävenatt om

Även denkravenutredning föranledasådan kanmindre troligt. attsom
bevisbördafårhöjs. Pâ dettabetaltjänstansvariges bevisning sätt somman en

trappstegsvis.höjs

ifullständigt säkertaldrig utvisautredningGivetvis ärkan ett systematten
börexistera. Vadhellertorde knappastmening. Sådanaobjektiv system man
kandebrister inte får änstörredockkunna kräva attär systemetsatt vara

obehöriga transaktioner. Kravet äroväsentliga för riskenbetraktas avsom
såväli enlighet medtransaktionen skettenskildadenutförandetockså att av

rutinerna avtalet.de fastlagda som
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stycketTredje
betalsystemhanteringensäkerhetsrutiner finns uppgjorda förDe ettavsom

denmedverkanandras ännödvändighet till vissa delar äveninvolverar med
delinte sällanSåledes kommerbetaltjänstansvariges personal. stor avenegen

låtamellanI valetsäljföretaget.ligga hosmänskliga faktorerna attde att
rutiner hosbristandeförbetaltjänstansvarige bäradenkunden eller ansvaret
betaltjänst-på denfallarimligast låta dettaförefaller detsäljföretaget, att

sälj-tillaffärsmässigt förhållandevaraktigtiståransvarige. Denne ett mera
situationer påsådanaregleramed denneavtaletkanochföretaget genom

vissasjälvständigt utföraktörerför andralämpligt Detta gäller ävensätt. som
inom betalsystemet.uppgifter

l9§

betalningsskyldiginte15-18 §§enligt ärKontohavarenbeloppFör som
betaltjänstansvarige.densvarar

ochuteblivenjämte räntabeloppetdebiteradedetomfattarAnsvaret
förkontohavarenskall ocksåbetaltjänstansvarige ersättaavgifter. Denpåförda

från denoaktsamhettillmöjligt följdvaritutnyttjandetskada, avomannan
ställe.i denneseller någonbetaltjänstansvarige

ifårtransaktionobehörigförskallintekontohavarenmånI den ensvara
betaltjänstansvarigekostnaden. Denförståbetaltjänstansvarigedenstället

ochtransaktionobehörigefteråterställskapitalbeloppetförstrikt enattsvarar
hadedennedvs.kontohavaren,tillgodoräknas oavsettutebliven omräntaatt

förHärvid inget undantaggörstransaktionen eller tran-förhindrakunnat
omständighetermöjliggjorts undertransaktionerelleri utlandetsaktioner som

majeure-karaktär.forceav

möjlig-oaktsamhetbetaltjänstansvarigedenframkommerOm det genomatt
skadestånd.tillberättigadkontohavarentransaktionen, skall ävengjort vara

kunnatinte hartransaktionenföljdtillaktuellt kontotbliDetta kan avom
vid detlilcnaskanviss situation. Ansvareti somutnyttjas kontohavaren enav

rättmätigakontohavarenshindratfelaktig uppgift spärrgäller när omen
indirektdirektsåvälskadaMed annankontot.användning somavsesav

skada.

personalsinsåväloaktsamhetförbetaltjänstansvarige somegenDen avsvarar
såledesHit hörmellanled.såsomför dennepersonal hos ageratannan som
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personal säljstället.även på Ansvaret omfattar oaktsamhetäven består isom
utformning rutiner och andra säkerhetsarrangemang hos de andra leden.av

20§

Om det uppstår tvist betalningsskyldighet enligt 15 eller 16 skall denom
betaltjänstansvarige kreditera kontot för det debiterade beloppet jämte förlorad

och debiterade dröjsmålskostnaderränta avvakta prövningenutan att av
tvisten. Om transaktionen sådan 16 §är andra stycket tillämplig,ärart attav
får den betaltjänstansvarige underlåta kreditera kontot för det beloppatt som
kunden därigenom kan åläggas betala.att

Enligt Finansinspektionens allmänna råd reklamationerangående i bankauto-

matverksamhet BFFS 1991:16 gäller banken bör återföra kapitalbeloppet,att
banken sig kumia transaktionen utförts någonacceptera attom anser av

obehörig. sådana1 fall bör således inte banken utnyttja möjlighet till kvittning

det skadestånd kontohavaren kan bli skyldig betala medmot attsom
tillämpning ireglerna 34 § konsumentkreditlagen. Om banken i sådant fallav

kontohavaren bör ansvarig för oaktsarnhet med kontokortetattanser vara grov
bör detta Banken skall inte hålla debiteradeprövas det beloppetseparat. som
säkerhet för sin eventuella fordran.

Denna princip lagfästs förevarande paragraf. Om tvisten betal-rörgenom
ningsskyldighet på grund obehörigt utnyttjande, skall återföringettav av
beloppet ske ytterligare dröjsmål. tillräckligtDet därvid tvistenärutan att
gäller tillämpningen någon de angivna bestämmelserna. Om detav av senare
visar sig intedet fråga obehörigt utnyttjande transaktionatt ett utanvar om en

företagits kontohavaren själv, eller någon behörig attsom av annan som var
utnyttja kontot, har inte befriatdetta den betaltjänstansvarige från skyldigheten

återföra beloppet. Denne kan således inte påståendeatt ett attgenom om
kontohavaren själv företagit transaktionen bestämmelsen spel. Detsätta ur
torde emellertid relativtregel lätt för fåparterna att utrettsom vara om
transaktionen skett anlitandemed kod. När så fallet behöver inte själv-ärav
riskbeloppet återforas. betaltjänstansvarigeDen får alltså i dessa fall fördelen

innehålla beloppet, visa sigdet skulle kundenävenatt attav om senare
slipper betalningsskyldighet grund säkerhetsbrist i Det ärsystemet.av en
härvid tillräckligt kan konstatera transaktionen skett med kod ochatt attman
inte med legitimationsmedel.annat
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kap.3 Tillsyn m.m.

Illlstândsgzlikt

1§

tillhandahålla allmänhetenbestår i yrkesmässigtVerksamhet attsom
3 § och 3 § dettabetaltjänster får, undantag i l kap.med de som anges

Finansinspektionen.efter tillståndkapitel, drivas endast av

motiveringentillstândskrav i den allmännaSkälen för införande behandlasav
för alla företagHuvudregeln tillstånd fordrasavsnitt 4.5.2. är att som

betaltjänster. Sådana företagyrkesmässigt tillhandahåller allmänheten är van-
därmedbetaltjänster ochligtvis träffar avtal med kunden ärde omsom

vissa företagi kap. 3 §betaltjänstansvariga. Enligt bestämmelsen 1 är ut-
kapitel. innebär bl.a.i detta Dettatryckligen undantagna från reglerna att

tillstândsplikt.frånkreditinstitut undantagnaoch andrabanker är

2§

yrkesmässigt utförabestår iför verksamhetkrävsTillstånd även attsom
sortering ochbetaltjänstansvarige, insamling,väsentliga uppgifter den t.ex.

Tillstånd verk-krävs dock endastbetalningstransaktioner.bearbetning omav
riktar sighuvudsakliga verksamhet inte enbartochföretagetssamheten utgör

i 3till företag avsessom

avsnitt vanligt före-allrnämnotiveringen 4.5.2, detframgår ärSom av
företag tillhandahåller allmänhetenandrabankerkommande såvälatt somsom

ingår iuppgiftervissabetaltjänster anlitar andra företag för utföra enatt som
ABKortbetalning Servo ärbetaltjänst. Bankgirocentralen BGC AB och ex-

enstakaallt frånDessa företag kan utföraempel på sådana företag. moment
förför tillståndskravSkäleni hanteringen till huvuddelen betaltjänsten.av

huvud-företagsEndasti allmänmotiveringen.företag behandlasdessa ettom
betaltjänst-föranvändastypiskt försakliga verksamhet är attsett anpassat
insamling,verksamhet kantillstånd.finns skäl för Sådanverksamhet avse

innebärbetalningstransaktioner. Dettabearbetning clearingsortering, och av
kommunikationsnätellerendast tillhandahåller data-företagbl.a. att ett som

tillståndskrav.träffasinte skall av
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Undantag från tillståndsplikt

3§

Tillstånd enligt l § krävs inte verksamheten drivs näringsföretagnär av
eller andra företag ingår i näringsföretaget,koncern be-som samma som om
taltjänsten tjänsterendast kan användas för betalning ochav varor som

säljsframställs eller näringsföretag inom koncernen.av
i järnställs likartad ekonomisk intressege-Med koncern första stycket en

menskap gemenskapens huvudsakliga syfte tillgodose behovandraär attom
betaltjänster.än

itillståndspliktig undantag de fall verksam-Från kravet verksamhet görs

drivs näringsföretag ingår i koncernheten och andra företag sammaav som
förutsättningnäringsföretaget. Undantaget gäller dock endast under attsom

säljstjänster framställs ellerbetaltjänsten används för betala ochatt varor som
näringsföretag inom koncernen.av

tilli utredningens förslagnäringsföretag har betydelseBegreppet samma som
Finansiella tjänster2 § bankrörelselagen delbetänkandetlydelse 1 kap. seav a

näringsföretag såledesi förändring, SOU 1994:66 376. Med ettavsess.
tjänster. Företagetframställer eller bedriver handel med ochföretag varorsom

närings-ekonomisk förenings form. Meddrivas i bolagsform ikan såväl som
valuta-Värdepappersbolag ochicke-finansiellt företag.företag ettavses

inte undantagsbestämmelsen.växlingsföretag omfattas av

ingår iinte näringsföretag företaggäller endastUndantaget ävenutan som
förstås det-näringsföretaget. Med begreppet koncernkoncern somsamma

1975:1385 kap. 4 § lagensomi aktiebolagslagen och 11 kap. 5 §samma
uppbyggdaekonomiska föreningar. Vissa företagsgrupper1987:667 ärom

näringsföretagetmellanegentlig inte föreliggerså koncerngemenskapatt en
ändå har mycketföretagenkontohållande företaget, näraoch det trots att en

iolika näringsföretagsamhörighet bestå i fleraDenna kansamhörighet. att
mellanliggande företagdirekt eller via andrahandelsled tillsammanssamma -

En sådan ekono-företaget.inflytande det kontoförandeoch har överäger-
koncernförhållande,jämställas medmisk intressegemenskap skall ett om

betal-tillgodose behovhuvudsakliga syfte ängemenskapens är annatatt av
tjänster.
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Tillstärtdspliktig verksamhet

4§

endastTillstånd för svenskt företag får meddelasett om
lag eller någondennabolagsordningen inte stridereller stadgarna mot

författning, ochannan
iuppfylla kravenkommaplanerade verksamheten kan2. den attantas

5 §§.l kap. 4 och

§i 2 kap. 1bestämmelsenliknandeutformadParagrafen sättär som
på be-och4 § kravenKvalitetskraveni l kap.kreditmarknadsbolagslagen.

författningskommentarenbehandlats ii 5 § hartalningsberedskap l kap.m.m.
till dendärvidprövningen fårmateriellaparagrafer. Dentill dessa anpassas

be-Ett företagsi varje enskilt företag.finnsde riskerverksamhet och som
granskning allt-återkommandeföremål förtalningsberedskap bör envara

förhållandena ändrasminskar i volym ellerellerökareftersom verksamheten

i övrigt.

5§

filial driva verksam-här i landetfrånföretagutländsktTillstånd for attett
endastmeddelas§ fåri 21 ellerhet omsom avses

står underbetaltjänstverksamhet i hemlandet och därdriverföretaget
tillsyn, samt

ikravenkomma uppfyllakanverksamhetenplanerade2. den antas att
§§.4 och 5l kap.

följdtillregelParagrafen, utformad generellär avsommensom som en
utanförmedföretag sätei 3 tillämpligbestämmelsen 1 kap. § endastär
kredit-8 §i 2 kap.bestämmelsenliknandeutformadEES, sättär som

för fåfilialetableringmarknadsbolagslagen. Regeln innebär attkravett
prövningpåkravSverige. I punkten har införtsi andraverka somsamma

enligttillståndbeviljasskallvillkor för svenska företagföreslås gälla attsom
betaltjänstlagen.

6§

under tillsynstårlagenligtbeviljats tillstånd dennaharFöretag avsom
Finansinspektionen.

beviljatsharföretagregister deföraFinansinspektionen skall överett som
tillstånd.
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7§

Företag har beviljats tillstånd enligt denna lag skall lämna Finansin-som
spektionen de upplysningar inspektionen begär verksamheten ochsom om
därmed omständigheter.sammanhängande

Inspektionen får genomföra undersökning beviljatshos företag harsom
tillstånd inspektionen det nödvändigt.när anser

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får
meddela föreskrifter om

vilka upplysningar företagen inspektionen,skall lämna
brottsförebyggande2. åtgärder,

informationsteknologiskaden säkerheten i verksamheten, och
4. företagets löpande bokföring, årsbokslut årsredovisning.och

tillsyn utformats vissa reglerna i bankrörel-Bestämmelserna har medom av
i kreditmarknadsbolagslagen förebild. så långtselagen och Syftet är attsom

möjligt likalydande tillsynsregler inom områden står underha desom som
tillsyn Finansinspektionen.av

Möjligheten Finansinspektionen föreskrifter brottsföre-för meddelaatt om
finns för kreditmark-byggande åtgärder förutom för banker ävennumera

kreditmarknadsbolagen införtsnadsbolag. Föreskriftsrätten beträffande har

anledning möjlighet tillhandahålla värdefacks-med företagen haratt attav
tjänster betalningar. företag förmedlaroch förmedla För aktuellaatt nu som

skälbetalningar och tillhandahåller andra betaltjänster finns motsvarande att
föreskriftsrätt. i till bestämmelserna iinföra sådan En nyhet förhållandeen

infor-kreditmarknadsbolagslagen föreskriftsrättenbankrörelselagen och är om
mationsteknologisk Härigenom möjlighet mark-säkerhetsstandard. attges ge

följaklara och konkreta besked den säkerhetsstandard måstenaden om som
betalningsförmedling betaltjänster.med och liknande

och återkallelse tillståndVarning av

8 §

Finansin-Tillstånd enligt skall återkallasmeddelats denna lag avsom
spektionen om

börjat drivainte inom år efter beviljande tillstånd harföretaget ett av
dessförinnansådan tillståndet eller företagetverksamhet omsom avser,

sig från tillståndet,förklarat avstå
inte drivittid år sådan2. företaget under sammanhängande etten av

tillståndet ellerverksamhet som avser,
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företaget föreskrift harnågonöverträda denna ellerlagattgenom som
sig olämpligtmeddelats med stöd lagen visateller på utövasätt attannatav

tillståndetsådan verksamhet som avser.
tillräckligt inspektionen fall i första stycketOm det fårär i de som anges

i stället för återkalla tillståndet varning.l meddelaatt
avvecklingenOm tillståndet återkallas får inspektionen besluta hur av

verksamheten skall ske.
medbeslut återkalla tillstånd verksamhet fâr förenasEtt drivaatt ett att

förbud fortsätta densamma.att

Återkallelsefallen igrund i bestämmelser förstai första stycket och 2 har sinl

finnsåterkallelsegrunderbanksamordningsdirektivets artikel Motsvarande

kreditmarknadsbolag.för banker och

skallställs för tillstånd ocksånaturlig princip de kravEn är att varasom
uttrycklig bestämmelse härombeviljats. Någonsådantuppfyllda efter det att
inte drivs sådantnödvändig. verksamheten påinte Om sätthar ett attansetts

upprätthålls, skall återkallelseför verksamhetenallmänhetens förtroende av
såledesintresse uppenbart åsidosätts börkundernastillståndet kunna ske. Om

Även naturligt det intefår sådettatillståndet ske.återkallelse attanses varaav
tillämpasstycket kunnaFörsta 3 skall docksärskilt i lagtexten.behöver anges
tillämpasåterkallelse tillstånd böringripande åtgärdfall. En såi dessa som av

restriktivt.

Finansinspektionen i stället förmöjlighet förstycket stadgasI andra atten
finns ivarning. möjligheterMotsvarandetillståndet meddelaåterkallelse av

lagen värde-kreditmarknadsbolagslagen, 1990:1114bankrörelselagen, om
Varningsin-värdepappersrörelse.och lagen 1991:981pappersfonder om

riktaanledningfinnerstitutet tillämpas i fall där Finansinspektionenkan de att
tillräckliga skälfinnstillstånd,kritik företag med det attmot ett utan att

tillståndet.återkalla

den saknar tillståndingripande mot som

9§

berättigad tilldriver tillståndspliktig verksamhetnågonOm attutan vara
verksamheten.medupphöraFinansinspektionen förelägga honomskalldet, att

ske.skallverksamhetenavvecklingenInspektionen hurfår besluta av
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Om det osäkert verksamheten tillståndspliktig, får inspektionenär ärom
förelägga den driver verksamheten upplysningarlämna de behövsattsom som
för bedöma så fallet.äratt om

inspektionenOm utfärdar föreläggande, får det förenas med vite.

Bestämmelsen utformad § bankrörelselagen och 22 §med 7 kap. 21 5 kap.är

kreditmarknadsbolagslagen förebilder.som

FinansinspektionenAvgifter till

10 §

enligt lag skallFinansinspektionens tillsyn dennaFöretag står undersom
enligtårliga avgifter inspektionens verksamhet demed bekosta närmare

föreskrifter regeringen meddelar.

erhållertillsynsverksamheten de företagKostnaderna för skall betalas somav
Finansinspektionens tillsyn. Kostnadernas storlek börtillstånd och ställs under

omfattning.i förhållande till verksamhetensbestämmas

tillståndVerksamhet inte fordrarsom

§ll

tillsynföljs. Verketstillsyn denna lagKonsumentverket utövar över att
Finansin-under tillsyninte verksamhet i företag ståromfattar dock avsom

spektionen.

tillstándsplikt enligtinte omfattasbedrivs företagVerksamhet som avsom av
enligtFinansinspektionens tillsyninte underlag och stårdenna annansom

tillsynentillsyn. VariKonsumentverkets närmarelagstiftning skall stå under

avsnitt 4.5.8.allmänmotiveringenskall bestå behandlas i

12§

skyldigt lämna detillsynstår under KonsumentverketsFöretag är attsom
företalåta verketverket begärupplysningar verksamheten samt attom som

behövs förhandlingarinspektion verksamheten och del deta somavav
tillsynen.

upplysningarlämnartillhandahåller handlingar ellerinteFöretag som
sinvid vite fullgöraföreläggaenligt första stycket, får Konsumentverket att

skyldighet.
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Konsumentverket habörrationelltövervakningen bedrivasskall kunnaFör att
Imed konsumenter.träffarbetaltjänster företagtill de avtaltillgång om som

delverket behövervarviddjupgående kontroll,fordrasvissa tall ta aven mer
inspek-företahadärförskall rättbokföring. Konsumentverket attföretagens

enligttillståndspliktfrånverksamhet undantasnäringsföretagtion hos vars
till allmänmotiveringen.övrigt hänvisasI3 2kap.

iändring konsument-till lagFörslaget7.2 om

1992:830kreditlagen

konsumentkreditlagen34 §reglerasnärvarandeförSituationer avsom
lagenoch 16152 kap.omfattasenligt förslaget omkommer att av

gälla.upphöraskall därförkonsumentkreditlagen att34 §betaltjänster.

bankrörelselagenändring itill lagFörslaget7.3 om

1987:617

kap.7

§2

Finansinspektionen fårbemyndigande,regeringensefterRegeringen eller,
föreskriftermeddela om

inspektionen,tillupplysningar bank skall lämnavilka ensom
värdehandlingar,inventeringförvaring och2. av

bank,brottsförebyggande åtgärder hos samten
verksamheten.iinformationszeknologiska säkerhetenden

bemyndigande,regeringensregeringen efterför eller,Bestämmelsen rättom
komplette-tillsynsändamål harföreskrifter förutfärdaFinansinspektionen att

informationsteknologiskföreskriftsrättbestämmelsemed omrats omen
7 §i kap.föreslagits 3harbestämmelserMotsvarandesäkerhetsstandard.

Sekreditmarlcnadsbolagslagen. närmare2 §betaltjänster och 5 kap.lagen om
bestämmelse.till förstnämndai kommentarerna
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7.4 Förslaget till lag ändring i lagenom

1992: 1610 kreditmarknadsbolagom

2§

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får
meddela föreskrifter om

vilka upplysningar kreditmarknadsbolag tillskall lämnaettsom
inspektionen,

brottsförebyggande åtgärder kreditmarlqtadsbolag,hos ett
kreditmarlcnadsbolags löpande bokföring, ársbokslut och årsredovis-ett

ning förvaring inventeringoch värdehandlingar,samt av
avfattningen innehållet ioch den redovisning enligt bestämmelsernasom

i 11-14 §§ lagen 1992:160 utländska filialer skall lämnas förom m.m.
iverksamhet filial till utländskt driverföretag verksamhet enligt dennasom

lag, samt
den informationsteknologiska säkerheten i verksamheten.

Föreskrifter utfärdas med första 4 får avvika frånstöd stycketsom av
bokforingslagen det finns särskilda skäl. Föreskrifterna utformas såskallom

främjarde klar och rättvisande redovisning företagets resultat ochatt en av
ställning.

regeringen bemyndigande,Bestämmelsen för eller, efter regeringensrättom
Finansinspektionen utfärda föreskrifter för tillsynsändamál har komplette-att

med foreskriftsrätt informationsteknologiskbestämmelserats en om om
föreslagitssäkerhetsstandard. Motsvarande bestämmelse har i 3 kap. 7 § lagen

betaltjänster i ioch 7 kap. 2 § bankrörelselagen. Se kommentarer-närmareom
till förstnämnda bestämmelse.na
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ändring i sekretesslagen7,5 Förslaget till lag om

1980:100

5§

i tillståndsgiv-beståri statlig myndighets verksamhet,Sekretess gäller som
kreditväsendet, värdepappers-tillsynning eller med avseende på bank- och

uppgiftförförsäkringsväsendet,marknaden, betalyänstmarknaden eller om
myndighetens verksamhetdriftförhållandenaffärs- eller hos den som

uppgiften röjs,liderdet kan han skadaantas att omavser, om
ipersonliga för harekonomiska eller förhållanden trätt2. annan, som

myndighetensförbindelse denaffärsförbindelse liknande medeller som
verksamhet avser.

aktier i bankaktiebolag ochstatlig myndighet innehavhosl ärende om av
personliga elleruppgift enskildsgäller sekretess föri kreditmarknadsbolag om

ellerenskilde lider skadadet kan denekonomiska förhållanden antas attom
myndigheten ochinteröjs. Sekretess gäller för beslutuppgiften avmen om

uppgiften intemyndigheterhållits fråninte för uppgiftheller annan omsom
sekretessbelagd där.är

imyndighets bestårstatlig verksamhet,vidare iSekretess gäller som
enskildsuppgift1990:1342, för sådanenligt insiderlagenövervakning om

vilken lämnatsförhållanden, på begäran harpersonligaekonomiska eller av
till uppgiften denuppgifter myndigheten. Rörskyldig lämnanågon är attsom

lida skadaendast denne kanuppgiftsskyldige gäller dock sekretess antasom
sekretess inte syftet medröjs och motverkaruppgifteneller men om

uppgiftsskyldigheten.
främ-har godkänt avtal härom medmån riksdageni denSekretess gäller,

organisation, hos myndighet i verksamhetmellanfolkligellermande stat som
driftförhållan-affärs- elleri första-tredje styckena för sådan uppgift omavses

erhållitmyndighetenekonomiska eller personliga förhållandenden och som
Finansinspektionen, i den månSammaenligt avtalet. sekretess gäller hos

utländskmotsvarandefrånföreskriver inspektionenregeringen det, om
Föreskrifterna 14 1-3 §§kap.myndighet erhållit uppgifter enligt avtal.annat

avtalet.strid medtillämpasi fråga denna sekretess ifår inte om
från sekretessenundantagsärskilt förordnaRegeringen kan för fall om

vikt uppgiften lämnas.finnerenligt första stycket den det attavom vara
i tjugo år.högstsekretessenuppgift i handling gällerI fråga allmänom

gällasekretessparagraf kommerlydelsen dennaEnligt den nuvarande attav
andra företagochbankeruppgifter betaltjänster lämnasför somsom avom

utvidgaslagändringenGenomkreditväsendet.hänföras till bank- ochkan
andralämnasuppgiftertill också omfattasekretessbestämmelsen avatt som
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företag betaltjänstmarknadenpâ verksamhet omfattaskommer att avvars
tillståndsplikt enligt lagen betaltjänster. Se allmänmotiveringen,ävenom
avsnitt 4.5.9. Liksom hittills främst för Finansin-bestämmelsen avseddär

tillämpligspektionens verksamhet. I och för sig också på denbestämmelsenär

tillsyn dennaKonsumentverket på betaltjänstmarknaden. Förutövasom avses
finns i sekretessförord-verksamhet emellertid sekretessbestämmelseäven en

ningen, 8 6 § sekretesslagen, bör kunnameddelad med stöd kap. somav
tillämpas i första hand.
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Kostnadskonsekvenser

säkerhetsnivåeriskillnadernabetaltjänstlagen innebärföreslagnaDen att
stärks. Detkonsumentskyddet ärolika kan motverkas ochmellan attsystem

till-betaltjänsterbetalningsväsendetstabiliteten ivikt för bevara attattstorav
verksamhetenförtroende förallmänhetenspå sådanthandahålls sätt att upp-

aktörer kanbetaltjänstmarlcnaden och dessförtroende förBristanderätthålls.
betalningsrutinersamhällsekonomiska konsekvenser,få attt.ex. somgenom

enskilda.ochutnyttjas företagekonomiska livet inteeffektiviserar det av
föreslagna be-införa denförskäl talar såledessamhällsekonomiskaStarka att

taltjänstlagen.

fårinom betaltjänstbranschen störreföretagentydlig reglering medförEn att
redanutvecklabetalsystem ochetableringenmöjligheter planera attatt nyaav

snabb undervaritbetaltjänstmarlmaden harUtvecklingenbefintliga system.
åren.deförändringar under närmasteävenår kanoch vänta storasenare man

betaltjänst-framtida spelreglernadeklarhetGenom skapa störreatt om
inom branschenlångsiktiga planeringendenunderlättamarknaden, kan man

teknisktsärskilt för deDetta gällerfelinvesteringar.och motverka kostsamma

tjänsterna.avancerade

inomtvistelösningbehovetminskalagstiftningen torde kommaDen att avnya
rättsläget,klargöraförväntaskanföreslagnabetaltjänstområdet. De reglerna
reklama-i Allmännasåvältill tvistersannolikt kommer leda färrevilket att

tilli fall ledaskulle såDettadomstolarna.i de allmännationsnämnden som
iför samhälletanvändareenskilda ochsåväl för aktörerkostnaderlägre som

tillhar lettkontokortslagendanskasjälvriskregeln i denInförandetstort. av
i Sverige.förväntasutveckling kani Danmark. Sammatvisterfärre

förförändringar såväldelbetaltjänstlagen innebärireglernaDe föreslagna en
Till deKonsumentverket.ochFinansinspektionenförenskilda företag som

kommerkategorier företaghör attförändringarnaväsentliga att avmest nya
framförtillföraskommerarbetsuppgiftertillsyn och attunderställas att nya
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allt Konsumentverket. Bland de arbetsuppgifterna kan främst till-nämnasnya
näringsforetag tillhandahåller betaltjänster uppfylleröver säker-attsynen som

hetskrav, krav på riskhanteringsplan och betalningsberedskap.

inteDet går exakt förutse de ekonomiska konsekvenserna lagförslaget,att av
sig enskildaför företag eller för samhället i Det grundläggandestort.vare

motivet för lagstiftningen mäste emellertid de samhälleliga fördelarnaattvara
överstiger utgifterde förenade med densamma. Det min bedömningär ärsom

fallet.så äratt

Företagens kostnader

samtligaFör företag berörs lagförslaget dvs. banker och andrasom av -
lqeditinstitut, Bankgirocentralen Kortbetalnings.k. mellanaktörer BGC AB,

detaljhandeln bensin-Servo AB, mil. vissa näringsföretag inom ochsamt
näringsrättsliga civilrättsliga bestämmel-branschen kommer såväl de desom-

medföra krav och sannolikt vissa merkostnader.ökade ävenattserna
i i VarjeBetaltjänstlagens krav borde uppfyllda redan dag.stort sett vara

bedriver nämligenföretag viss verksamhet bör män atttypsom en av vara om
sig risker verksamheten förenad med, dettagardera de är oavsettmot omsom

Givetvis riskerna sini någon lag eller ej. bedömer olika företag medregleras

inom,verksamhet olika, beroende på vilken nisch arbetar hur företagetman
organiserat i övrigt, företag i dag upprätthåller högFör redanär enosv. som

innebära nämnvärda kostnadsök-säkerhet torde förslaget inte komma någraatt
Även förningar. i olika avseenden syftar till motverka alltreglerna attom

samtligaskillnader i säkerhetsnivåer, avsikten inte företagär attstora som
nivå. såledesbetaltjänster skall upprätthålla enhetlig Det skallarbetar med en

övrigaalltjämt ñnnas efter verksamhetensfor säkerhetenutrymme att anpassa
därför också bli be-förutsättningar. Eventuella merkostnader kommer att

sigroende vilket slags företag det rörav om.

Finansinspektionens till-enligt underFör de företag förslaget skall ställassom
merkostnad.avgifterna tillsynen innebära direktkommer för attsyn en

inteavgiftsuttaget avgifterna gårGrunderna for och den totala storleken att
blidockexakt Den genomsnittliga avgiften för dessa företag börmera ange.

Finansin-övriga finansiella institut får betala förväsentligt lägre denän som
avgränsadTillsynen betaltjänsternaspektionens tillsyn. över avser en mer

flestatillhandahålls detjänsterverksamhet det spektrumän t.ex.avav som
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bankerna. Redan denna omständighet kostnaderna proportio-bör föranleda att
nellt blir lägre för tillsynen betaltjänstverksamhet för sådanöver änsett en
tillsyn bank banktjänster.utövas med hela breddengentemotsom en av

Statsjinansiella konsekvenser

Utredningens förslag innebär delad tillsyn mellan Finansinspektionen ochen
Konsumentverket. Det kommer därför finnas ytterligare utvidgaskäl detatt att
samråd sker i dag mellan tillsynendessa myndigheter. Den delade kansom

sådant samråd, iutvecklats betänkandet, få fleranärmareettgenom som
positiva effekter, vilka kan tillvara inom andra områden. Det äräventas av

vikt myndigheterna också utnyttjar varandras kompetens. Samarbetetstor att
kan i allt väsentligt inom Finansinspektionens respektive Konsu-rymmas
mentverkets nuvarande arbetsformer.

Finansinspektionens arbetsbörda öka förslagen genomförs.kommer att om
Även betaltjänstertillhandahåller i flesta fall redan i dagaktörer deom som

innebärstår under tillsyn på grund lag, förslagen ändå för-av annan en
djupning inspektionens inom betaltjänstområdet.arbete Detta kan kommaav

sig i vidgad prövning vid tillståndsgivningen. ocksåuttryck Det kanatt ta en
tillsyns- justförväntas leda till omfattande och râdgivningsarbete vadett mer

betaltjänstverksamlieten.institutens hantering Därtill kommer till-gäller attav
synsobjekten fler. Sammantaget kommer uppgifterblir något de somnya

ytterligare i Uppskattningsvisåläggs inspektionen anspråk.att ta resurser
medföravidgade tillsynsområdet behov resurstillskottkommer det att mot-av

ârsarbetskrafter.svarande två

tillförasmån Finansinspektionen skullel den inte statsbudgetengenom
tillräckliga för det krävasden kommerverksamheten attresurser ennya

föromfördelning inspektionens minskningdvs. av resursernaav resurser, en
Finansin-inuvarande verksamheten. första handDet fården ankomma

verksamhetsområden börspektionen bedöma hur inspektionens olikaatt
tid till bl.a.frånprioriteras. Denna bedömning varierakan också annan,

emellertidberoende olika utvecklingsfaser marknaden. Här bör noteras
inspektionens tillsynbetaltjänsterna inom institut underde stårredanatt som

Även har bankernasinte något område. BGC:s verksamhetutgör nytt genom
Trots denbli inspektionens tillsyn.ägande indirekt kunnat föremål för att

medlagstiftningen några bestämmelserfinansiella inte innehållernuvarande
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Finansinspektionenförutsättassärskild inriktning på betaltjänster får det att
betaltjänstlagenDen föreslagnapå detta område.har byggt kompetensupp en

mellanaktörernasinstitutens och de s.k.tydligare denna delfokuserar av
tillsynen.områdena förangelägnasåsom varande deverksamhet ett meraav

i alltFinansinspektionens verksamhetiDet bör sammanhanget noteras att
institut ståravgifter från definansierasväsentligt via statsbudgeten somgenom

avgiftsuttaget ökaSom kommerinspektionens tillsyn.under nämnts attovan
Ökningen föranleds delsbetaltjänstlagen.anledning föreslagnadenmed avav

tillhöra högretillsyn kan kommai står undervissa aktörer dag att enatt som
medbelastastillsynsobjekt kommeravgiftsklass, dels attatt nyagenom

avgifter.

anledning demedockså ökaarbetsbörda kommerKonsumentverkets att av
viss be-Konsumentverketförekommer hosreglerna. I dagföreslagna en

det gällerbetaltjänster, främsti fråga närrådgivningsverksamhetgränsad om
kontokortshantering. Verket hartransaktioner vidobehöriga ettfrågor an-om

medöverensstämmelseibetaltjänster stårmarknadsföringenför att avsvar
Även tillämpningenfrågorlagstiftningen.marknadsrättsliga stan-den avom

närvarandeförverkettillhör detbetaltjänsteravtalsvillkor fordardiserade som
med.sysslar

Även deli användsredan dagsåledesKonsumentverketinomdet enom
sannolikt be-detkommerbetaltjänstområdet,bevakningenfor attavresurser

erforderlig kompetensbyggaresursforstärlming, forvisshövas attt.ex. uppen
Konsumentverketgjorts inomberäkningEnligtmyndigheten.inom somen
ársarbetskrafter,tvåmedföra behovtillsynsornrådetvidgadeskulle det ett av

år.700 000 kronorkostnadmotsvarande percaen om

konsumenternasvilka delarfinnsDet skäl överväganärmare ange-att av
sigKonsumentverketförfinns skäldetlägenheter störst att engagerasom

för konsumen-särskild betydelsefinansiella tjänsterna börDe avanses vara
tillgodoses påintekonsumentskyddetmånprivatekonomi. I den annatternas

uppmärksam-särskildde områden ägnasdärför dettabörsätt ett somvara av
linje medligga väl iocksåDettaKonsumentverkets arbete.ihet synes
riktlinjerföreslås4.5.8. Däravsnittjfr199495: 140innehållet ävenprop.

konsumentpolitikenförmålenkonsumentpolitiken. Somframtidafor den ett av
ekonomiska ochsinautnyttjamöjligheterha godahushållen skall attattanges

prioriteradeantalocksåpropositioneneffektivt. Iandra ettangesresurser
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för detområden konsumentpolitiska däribland hushållens baskonsum-arbetet,

tion. Dit oundgängligenhör, det vidare, sådant belastar hushållenssägs som
Detta gäller då inte tjänsterna sådanabudgetar. bara och utansomvarorna

finansiering 29. Det förefallerockså frågor och försäkring a.a.om s.m.m.
naturligt i propositionen också sikte hur och på vilkavad anförsatt tarsom
villkor betalningarna sker.

tidigare bli omprioritering Konsument-Det kan aktuellt medsagts avsom en
finansiellaDärvid får anledning deverkets övervägaattresurser. man om

hittills tillräcklig i det konsument-tjänsterna har uppmärksamhetägnats
Konsumentverketpolitiska arbetet. Det får ankomma på i första hand att

föreslagna reglerna för verketshur skall fördelas. Debedöma resurserna
visst förtillsyn betaltjänstmarknaden lämnar ocksåöver att taett utrymme

inom områden. Det dock angelägettill behovet andrahänsyn är attav resurser
tillräckliga för-betaltjänsterna Annars saknastillsynen över ges resurser.

effektivt tillgodose de konsumentpolitiska syftena med denutsättningar för att
föreslagna betaltjänstlagen.

utrednings-samtliga kommittéer och särskilda utredare skalldirektiv tillEnligt

jämställdhetspolitiska konsekvenserredovisa regionalpolitiska ochförslag även

förslagen innebära. Enligt min be-Dir. 1994:124 kan1992:50 och som
någradömning i detta betänkande inte medförakommer förslagen att

konsekvenser i avseenden.dessa
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Särskilda yttranden

Av Hans Bäckström och Lars-Olof Thörn

Enligt utredningsrnannens förslag kräver verksamhet består i yrkes-attsom
mässigt tillhandahålla allmänheten betaltjänster med två undantag tillstånd av
Finansinspektionen 3 kap. 1 §. Det undantaget betaltjänsterena avser som
tillhandahålls institut står under inspektionens tillsyn enligtav som annan
lagstiftning eller tillhandahålls vissa utländska kreditinstitut l kap.som av
3 §. Det andra undantaget det fall verksamheten drivsnär närings-avser av
företag eller andra företag ingår i koncern näringsföretaget,som samma som

betaltjänsten endast kan användas för betalning tjänsterochom av varor som
framställs eller säljs näringsföretag inom koncernen. 3 kap. 2 §.av

Vi utredningsmannen gjort riktig avvägning såväl från konsu-attanser setten
mentskyddsintresset systemskyddsintresset det gäller frågan till-närsom om
ståndsplikt. Däremot intevi utredningsmannens förslag, Kon-attanser att

tillsynsumentverket skall företagdeutöva inteöver står under in-som
spektionens tillsyn, genomföras.bör

Utredningsmannen har inte, vi, riskernavisat för konsumenterna ärattanser
sådana uppbyggandet konsumentskydd i form särskilt till-att ett ettav av
synsförfarande motiverat. Viär föreslagna bestämmelsernade iattmenar
första och andra kapitlen i den föreslagna tillräckliglagen förstärk-utgör en
ning konsumentskyddet. Vi vill därvid särskilt peka på enligtdet för-av att
slaget krävs företag tillhandahåller betaltjänster revisionen iav att ettsom
sådant företag skall granska betaltjänsternas funktion och säkerhet, och att
revisionsberättelsen skall innehålla granskningen.uttalande Detta skallett om
enligt förslaget gälla företaget inspektionens tillsynstår under elleroavsett om

Härigenom, vi, tvingas det företag sig betaltjänsterägnar attanser som
inte minst den massmediala bevakningen till verksamhetenattgenom se- -

håller tillfredsställande standard, nämligen företaget vill kvar påen om vara
marknaden.
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betaltjänst-tillståndspliktiga delenicketillsyn denomfattandeEn sådan avav
betyd-bedömningenligt vårkräverföreslårutredningsmamienmarlmaden som

kostnadskonsekvcnser-skisseradeframgår devadligt än avsomresursermer
ökat konsument-reellti formnågot resultatskalltillsynen ettavgeomna,

den föreslagnaeffektenangelägetdärförocksåVi detskydd. att avanser
enskilda företagpraktikenitillsynlagstiftningen först prövas utan att aven

hellerintedärmedinvaggasinförs. KonsumentensidaKonsumentverketsfrån
tillsynen.statligagrund i densinhakansäkerhetskenbari någon antassom
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Kommittédirektiv

Dir. 1992:60

betalningstjänstertillsynNormgivning och över nya

Dir. 1992:60

1992-03-12regeringssammanträdevidBeslut

anför.Statsrådet Lundgren

Mitt förslag

utredatillkallas för behovetsärskild utredareJag föreslår attatt aven
betalningstjånster.tillsyn övernäringsrättslig normgivning och nya

datatekniska utveck-föranledd den snabbaUtredningen år närmast av
internationellt, ochsåväl nationelltlingen betalningsväsendet,inom som

betalningsförmedlingen skötsförhållandet växande deldet att avav en
tillsyn.Finansinspektionensomfattasföretag inteav som av

jag med statsrådetutformningen har samråttVid uppdragetav av
Lauren.

Nya för betalningformer

medförtUtvecklingen elektronikens och datateknikens harområden att
betalningar.fördet under decenniet har skapats formerdet senaste nya

betalningsformer såvälomfattningDessa utnyttjas i ökande avnya
privatpersoner företag.som

kontokor-För utvecklingen framför inneburitprivatpersoner har allt att
ochkommit användning. Möjligheterna till kontantuttagtill ökadten

betalningsöverföringar ökat. Antaletvia telefon hareller tenninal
miljoner.kontokort svenska marknaden överstiger 10denpå numera

Många kort kan användas för betalning och kontantuttagsvenska
utomlands.

Samtidigt utgivna användas ikontokort utländskakan företagav
ñnansbolag,Sverige. kontokortsvenska ellerFlertalet bankerutges av

dvs. Finansinspektionen. Enunderföretag står tillsyn avav som

l3 I5-O800
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betydande mängd kontokort emellertid företag utanför denutges av
finansiella sektom. Här kan i första hand oljebolagennämnas andrasamt
företag kort kan användas för betalning utomlandsut ävensom ger som -

och tjänster. Under tid har detaljhandeln i ökandeav varor senare-
utsträckning utvecklat kortsystem. Betalningssystem förutsätteregna som
användning telefon har ännu inte nått omfattningav samma som
kontokortsystemen, även här går utvecklingen snabbt bankernaochmen
har redan antal telefonanslutna kunder.ett stortnu

För företag och institutioner har bankerna och Posten via bank- eller
postgiro sedan länge kunnat erbjuda datorbaserade betalningssystem för
fakturabetalningar inkasseringoch fordringar. Under tid harav senare
företagskundema också kunnat erbjudas uppkoppling via terminaler i en
hetalningstrañk integrerad med utländska företag och institut. Vidare har
terminalsystem med teleförbindelse mellan bank och kundföretag kommit
till ökad användning.

DUH verksamhet bedrivs företag står under Finansinspek-som av som
tioncns tillsyn regleras i bl.a. bankrörelselagen 1987:617 och lagen
l988:606 finansbolag. Lagstiftningen innehåller emellertid inteom

specifikanågra bestämmelser betalningssystem och betal-om
ningstiäniiedling och endast begränsat bemyndigande förettger
Finansinspektionen utfärda föreskrifter inom detta område.att

Postgirot skiljer sig från konkurrerande aktörer inom betal-
ningsviisendet såtillvida verksamhetdess inte regleras i kredit-att
marknadslagstiftningen. Detta innebär bl.a. Postgirots verksamhet föratt
närvarande inte omfattas Finansinspektionens tillsyn.av

Valutaväxling är verksamhet med viss betal-anknytning tillen
nIngSVäSdnLlCl. Denna verksamhet bedrivs i ökande utsträckning av
h htacnde företag inte kopplade till bankerär och kreditinsti-andrasom

Dessa täiretags verksamhet kräver inte någon form auktorisationltlt. av
eller tillstånd och verksamheten heller intestår under tillsyn.

Datainspektionen till automatisk databehandling medförinteattser
otillhörligt intrång i den personliga integriteten. Tillsynsområdet omfattar
också privatkontomarknaden såvitt integritetsfrågor medi sambandavser
hanteringen datorbaserade personregister. Datainspektionens arbeteav
försvåras emellertid datalagen 1973:289 inte torde inspek-attav ge
tionen allmänt bemyndigande utfärda generella regler dataom-påett att

närvarande iråtlet. För pågår Datalagsutredningen Ju 1989:02
i fråga, liksomivervägzinden denna i andra frågor med anknytning

härtill.
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betalningformer ñri riktning elektroniskaUtvecklingen mot nya
problem demmedför kan inför andra änkonsumenterna ställasatt som

området, dvs.konsumentskyddslagstiftningenföranlett gällande påden
marknadsföringslageni första hand konsumentkreditlagen 1977:981,

i kon-avtalsvillkor1975: 1418 lagenoch l97lzll2 om
sumentförhållanden.

iBankinspcktionen,Konsumentverket har, i samråd med dåvarande en
Justitiedepartemen-promemoria till Finansdepartementet och1988-09-30

betalningsformer, tagitelektroniskaKonsumentskydd i samband medtet.
kontokortshantering. Verket harfrågan behovet vidupp om av normer

saknas klaradärvid det i konsumentskyddslagstiftningenpekat på att
ivid förluster anledningbestämmelser reglerar ansvarsförhållandenasom

felaktig bokföring användandetill följd systemfel, obehörigtt.ex.av av
beträffandekontokort eller otillräcklig infomiation till konsumenterav

villkor framhållit elektroniskaKonsumentverket har deattm.m. nya
betalningsformema medaktualiserar integritetsfrågor har sambandsom

betalningar registreras. frågeställningar Konsumentverket fästDeatt som
uppmärksamhet för närvarande inom Justitiedepartementet.Övervägs

medför aktivareDe betalningssystemen också behov ettnya av
mellanled i betalningsförmedlingen. Kontokort betalmedel ställersom

butikföretag,kniv kortmottagande ellerpå mottagare, attannan
bankerna. Detombesörja rad funktioner skulle falla påen som annars

spårrkontroll, transaktionsregistreringbl.a. och ochgäller saldo-
kontohållandekommunikation transaktioner med banker och andraav

kortutgivare. skerI utsträckning detta i elektroniska system.stor
Mellanledens betydelse har ökat i takt med bl.a. disköveratt uttagen

transaktioner säljstället.minskat till förmån för på

Skrivelse Sverigesfrån Riksbank Bankinspektionenoch

Sveriges Riksbank ioch dåvarande Bankinspektionen har en gemensam
initiativskrivelse till Finansdepartementet departementethemställt taratt

betalningssystemtill utredning med deLs kartlägga deuppdrag atten som
fram, dels från kartläggning övervägaväxer med utgångspunkt denna

behovet delar betal-samlat regelverk innefattande dessaettav av
ningsförmedlingen, dels lämpligtundersöka det möjligt ochår attom -

finansbolagsverksamhetexempelvis inom för reglerna röranderamen -
betalningstjänster.samla tillsynen företag ñretableratöver .systemsom
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Skrivelse Sverigesfrån Köpmannaförbund

Sveriges Köpmannaförbund har i skrivelse till Finansdepartementeten
hemställt i den Riksbanken och Bankinspektionen föreslagnaatt man av
utredningen också skall studera kostnads- och intäktseffekter för olika
aktörer lvetalningssystemeni liksom säkerhet och effektivitet helai
betalkedjztn.

Skrivelse från valutaväxlingsfdretaget Forex

Valutaväxlingsföretaget Forex AB har i skrivelse till Finansdepar-en
hemställt departementet överväger formnågontementet att om av

auktorisation bör krävas den sysslar med Valutaväxling ochav som om
verksamheten eventuellt bör ställas under Finansinspektionens tillsyn.

framlagdaFörslagen är bakgrund det enligt finnsForex risk förmot att
valutaväxlingsbranschen bl.a. kan komma utnyttjas föratt att pen-

ningtvätt.

Behovet utredningav en

Lagstiftningen på det finansiella området syftar till skapa stabilitet ochatt
finansiellasäkerhet i det till förtroendet för ochsystemet, att attse

effektiviteten hos de finansiella instituten och marknaderna upprätthålls
skydda konsumenternas intressen. Konsumenter i dettaattsamt samman-

hang bl.a. insättareutgörs och låntagare.av
regelverken i allmänhetSåväl de regler ochstyrsom som ansvars-

tillsynsförhållandena ofullständiga ochär oklara vad användningavser av
kontobaserade betalningssystem utanför banksfären. kanDetta medföra

risker för stabiliteten i betalningsväsendet.vissa
Över saknas ihuvud dag elementära samladedata och kunskapertaget

exempelvis det totala antalet kortutgivare och utelöpande kontokort,om
liksom uppgifter omsättning, antal transaktioner Det otill-äretc.om
fredställande det saknas tillförlitlig information växande delatt om en av
hetalningsväsendet.

Fillsynsmyndighetemas möjligheter skapa sig samlad bildatt en av
betalningsvåsendet och därigenom effektivt kunna bevakasättett
marknadens funktionssätt begränsade. effektivär En tillsyn är emellertid
nödvändig med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingenatt av
betalningsväsendet såväl inom landet innebär förutom ökadeutomsom -

till effektivare betalningsfönnedlingmöjligheter ökade risker för-
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institut.berördaochmellanledbetalningsmottagandekonsumenterna,
kontokortutgivareflerockså inneburit alltharUtvecklingen att gerav

aktualiserarvilketförskottsbetalningar,möjlighetkunder görasina att
och avgräns-kontoinlåning pårörandefrågor rättenbl.a. att ta emot

institutochmellanledkonsumenter,bankverksamhet. Omningen mot
betal-istabilitetenblikonsekvenskanförlorar attytterstaenpengar

ningsväsendet äventyras.
håll harolikafrånsynpunkterområdet och deUtvecklingen som

minenligtdetinriktning görutvecklingensanledningmedframförts av
norrngivning ochnâringsrättsligbehovetutredanödvändigtmening att av

utredaresärskildbetalningstjänster. Enavseendeverksamhettillsyn över
ändamål.dettaförtillkallasbör

Uppdraget

civilrätts-omfattar denintefast uppdragetinledningsvis slåsbörDet att
inomövervägsfrågornadebetalningssystemen;regleringenliga av

näringsrätts-således omfatta deskallUtredningeniustitiedepartementet
betalningssystemen.aspekternaliga av

betalningssystem.kontobaseradeexisterandekartläggaUtredaren bör
mellanändrade konkurrensenvad denanalyserautredarenDärvid bör

kon-förmedfört bl.a.betalningsñnnedlingmedsysslardem som
behovfinnsdetdärefter övervägaUtredaren bör ett avsumenterna. om
skapai syftebetalningsväsendetdelar ettför attreglering dessa aven

kanbetalningstjänster. Frågorföreffektivtochstabilt system som
obehörigtochobehöriga transaktionersäkerhetenbl.a.aktualiseras är mot

dokumenta-driftsäkerhet, felkontroll ochochpålitlighetintrång, teknisk
förhållandena bör därvid beaktas.tion. internationellaDe

börverksamhetentillsynenhurUtredaren överväga övervidarebör
ochmöjligtdet ärsärskilt uppmärksammasböranordnad. Det omvara

tillsynen deöversamlamyndighetochlämpligt underatt sammaen
markna-påbetalningssystemkontobaseradetillhandahållerföretag som

kontobaserade betal-devissa delarkan inte uteslutasDetden. att av
regelsystem ärnuvarandedet medutformadeär såningssystemen att

ireglerasbankverksamhetsådansärskilja fråndemsvårt somatt
därfördetärtillsynsaspektemadehankrörelselagen. Utöver rena

gränsdrag-uppmärksamhet dessaåtsärskildutredaren ägnarangeläget att
lämpligfinnafall sökerförekommandeoch han iningsproblem att en

enligtoktrojkräverbankverksamhetsådanavgränsning mot som
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bankrörelselagen lämnar förslag till lagteknisk lösning.samt Det ären
vidare angeläget diskutera former för och innehållatt i löpandeen
information statistisk och till Finansinspektionen ochannan- -
Riksbanken för berörda delar betalningsväsendet.av

Analysen bör också omfatta de mellanled i betalningslörmedlingen,
kortmottagande butiker, kontokortssystemens expansionex. som genom

fått ökad betydelse för säkerhet och effektivitet i betalningarna.en
Däremot bör utredaren inte ingå dessa aktörerspå ekonomiska mellan-
havanden.

Utredaren skall lägga fram förslag till den reglering han kan finnasom
nödvändig för verksamheten skall säkeratt så och effektiv denattvara
inte kan bli hot stabiliteten i betalningsväsendet.ett l förslagenmot skall
ingå tillsynsreglerde behövs.som

frågorDe har anknytning till Valutaväxling kräver särskildasom
överväganden. Valutaväxling i sig inte upphov till farhågornågrager
såvitt gäller stabiliteten i betalningssystemet. Däremot finns det risk att

valutaväxlingssystem inte står under någon kontroll kanett kommasom
utnyttjas i illegalt syfte.att

farhågorDe valutaväxlingskontoret Forex uttryck för i singettsom
skrivelse får stöd dels i EG-direktiv rörande åtgärder för förhindraett att
penningtvätt, dels de rekommendationer uppställts dengenom som av
internationella arbetsgrupp penningtvättrörande där Sverige deltar. Sedan
valutakontrollen avskaffades i mitten 1990 är det i princip ingetav som
hindrar olika valutor förs in och Sverige. Visserligenatt krävs idagut ur

sådana transfereringar över visst belopp skeratt via bank ellerett som
någon auktoriserad valutahandlare skall till riksbanken.rapporterasannan
Den kontroll riksbanken därigenom kan utföra är dock begränsadsom
och syftar inte till söka förhindra penningtvätt.att

Utredaren bör således kartlägga omfattningen den verksamhetav som
bedrivs valutaväxlingskontor i Sverige. Utredaren bör därefterav
överväga verksamheten har sådan omfattning den bör ställas underattom
någon form tillsyn i syfte förhindra den kan utnyttjas ñratt attav
illegala syften.

Utredaren bör oñrhindrad andra,också angränsandeatt tavara upp
frågor kan komma fram under utredningens gång.som

Utredaren bör hänsyn till de rekommendationer utfärdats EGta som av
inom området i de delar det berör uppdraget rek 87598,se rekommen-
dation beträffande europeisk uppförandekod för elektroniska betal-en
ningssystem och rek. 88590, rekommendation beträffande betalningssys-
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Ävenoch kortutstâllare.förhållandet kortinnehavaresärskilt mellantem.
förhållandetbl.a.avseendearbete med rekommendationerpågående

kortutgivare och kortmottagare bör följas.mellan
inte kommerdetskall sitt arbeteUtredaren avgränsa så attattsagtsom

iområdet pågårinom aktuellainkräkta det arbete det som
bör också vidUtredarenDatalagsutredningen.Justitiedepartementet och i

FiClearingutredningeni förhållande tillbehov sitt arbeteavgränsa
betalningssys-har till uppgift bl.a. översyn1991:10, göraatt avensom

för hantering värdepapper.tem av
regeringens direktiv till samtliga kommittéer ochFör utredaren gäller

inriktning dir.utredare angående utredningsförslagens 1984:05särskilda
EG-aspekter i utred-regeringens direktiv angående beaktandesamt av

ningsverksamheten dir. 1988:43.
årbör redovisa resultatet sitt arbete före utgångenUtredaren avav

1993.

Hemställan

regeringentill jag har anfört hemställer jagMed hänvisning vad attnu
uppgift frågorbemyndigar det har till föredrastatsråd attsom om

betalningsväsendet
kommittéförordningenomfattadtillkalla särskild utredareatt aven -

tillsynbehovet nonngivning och1976: med uppdrag utredal 19 att av-
betalningsväsendet,inom vissa delar av

biträdesakkunniga, sekreterare och åtbesluta annatexperter,att om
den särskilde utredaren.

regeringen beslutar skalljag kostnadernaVidare hemställer attatt
Utredningarsjunde anslagbelasta huvudtitelns m.m.

Beslut

Regeringen bifalleransluter sig överväganden ochtill föredragandens
hans hemställan.

Finansdepartementet
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Kommittédirektiv

1992:95Dir.

Tilläggsdirektiv till utredningen 1992:14Fi om

ivning och tillsyn betalningstjänsteröver nyanorm
tjänstutredningenBeta

1992:95Dir.

regeringssammanträdeBeslut vid 1992-11-19

Lundgren anför.Statsrådet

Mitt förslag

Betaltjänstutredningens Fi 1992: uppdrag utvidgas till omfatta14 att en
förformerna bankers organisation och verksamhet ianalys sambandav

bankverksamhetmed bedrivs i butik.att

Bakgrund

Genom beslut den bemyndigade regeringen det12 1992 statsrådmars
uppgifttill föredra betalningsväsendethar ärenden tillkallaatt attsom om

särskild Fi utredautredare 1992:14 med uppdrag behovetatten av
normgivning tillsynoch inom vissa delar betalningwäsendet Dir:av
1992:60.

direktiven anfördesI utredaren existerandebl.a. borde kartläggaatt
kontobaserade betalningssystem utanför hurbanksfáren övervägasamt
tillsynen denna verksamhetöver borde skulleUtredarenanordnad.vara

särskildockså uppmärksamhet vissaägna gränsdragningsproblem i för-
hållande till sådan bankverksarnhet i bankrörelselagenreglerassom

Därvid1987:617. borde analys omfatta ide mellanled betalnings-en
förmedlingen, kortmottagande butiker, kontokortssyste-t.ex. som genom

expansion fått ökad betydelse för säkerhet och effektivitet imens en
betalningarna.

Efter direktiven utfärdats tilldet har regeringen riksdagen överläm-att
proposition lagstiftning förl992l93z89 ändrad bankerprop.nat en om
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proposi-anledning EES-avtalet Imedkreditinstitutoch andra m.m.av
tillåtnaför bankernautformning detbl.a.föreslåstionen ny aven

fårdels bankernasamband härmed föreslåsverksamhetsområdet. l att
bankernautföras butik, delsbanktjänster ilåta vissamöjlighet attatt en

posttjänster. I bådafår tillhandahålla vissaPostverketefter medavtal
bemyndigande, Finans-eftereller, regeringensregeringensfallen krävs

inspektionens tillstånd.
det möjligt förföljande.propositionen anförs bl.a. Genom göraI att

ochmed varandraöka den lokala samverkanPostverketbanker och att
posttjänster låg, kanefterfrågan bank- och ärdär påmed butiker orter

kombinationsamhällsekonomiska vinster Enuppstå.stordriftsfördelar och
tjänst erbjudskostnad varjetill lägre äntjänster erbjuds omenav

utveck-stimulerasådan lösning bidra tillSamtidigt kan attseparat. en
motiverasikt etable-mindre vilket kanglesbygden och pålingen orterav

och postkontor.fristående bank-ring av
vidtas förkanpropositionen rad åtgärderi påVidare pekas atten som

Slutligen framhållsbankverksamheten.säkerhet itillgodose kraven på att
glesbygdbutik baramellan bank, ochfrågan samverkan post avsernuom

därförprincipiell betydelse ochfrågan äroch mindre attorter avmen
behandling.bredareförtjänar djupare ochen

Utredningsuppdraget

butikbank, ochsamverkan mellanbakgrund förslagetMot postomav
dels kartläggabör utredningenl99293:89i regeringens proposition

i butiker och andranärvarande bedrivsförbankverksarnhetvilken som
riktlinjer ñrtillhandahålls, dels föreslåtjänsterlokaler där ellervaror

börförutsättningarorganiseras och vilkadenna verksamhet börhur som
särskilt belysadärvidUtredningen skallverksamhet.gälla för sådanen
hanteringbeträffande säkerhet ochställasvilka krav bör avsom

medel.insättamas
utred-utredningen föreslås kanutvidgade uppdragMed det nusom

föreslutförtbör dockutsträckas. Arbetetningstiden behöva ut-vara
1994.gången av mars

Hemställan

i enlighetutredningens uppdragutvidgarhemställer regeringenJag att
anfört.med jag harvad nu
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Beslut

sig till överväganden och bifallerRegeringen ansluter föredragandens
hemställan.hans

Finansdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1992
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:56

Fi 1992:14utredningentillTilläggsdirektiv om

betalningstjänstertillsynochivning över nyanorm
tjänstutredningenBeta

1993:56Dir.

1993-05-06regcringssammanträdeBeslut vid

anför.Statsrådet Lundgren

Mitt förslag

Betaltjänstutredningen Fi 1992: 14 tilläggsdirektivföreslårJag att genom
den inlänings- och finan-uppdragfår utvidgatett som avser
och andra föreningar.drivs sparkassorsieringsverksarnhet avsom

Bakgrund

bemyndigade regeringenGenom beslut den 12 1992 det statsrådmars
betalningsväsendetuppgift föredra ärendentill tillkallahar att attomsom

utreda behovetsärskild med uppdrag normgivningutredare ochatt aven
Enligtbetalningsväsendet. direktiventillsyn inom vissa delar dir.av

skall bl.a. kartlägga1992:60 utredningen existerande kontobaserade
banksfärenutanför tillsynenbetalningssystem huröverväga översamt

anordnad. skall ocksådenna verksamhet bör Utredningen ägnavara
särskild gränsdragningsproblem i förhållande tilluppmärksamhet vissa
sådan bankverksamhet i bankrörelselagen 1987:617.reglerassom

betalningsförmedlingen,Därvid skall omfatta mellanled ianalys deen
konmottagande butiker, kontokortssystemens expansiont.ex. som genom

fått ökad betydelse för effektivitet betalningarna.säkerhet och ien
Regeringen beslutade 19 komplettera direktivenden november 1992 att

pâ så till formernauppdraget utvidgades omfatta analyssätt att att aven
för bankers organisation verksamhet med bankverk-och i samband att
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Kommittédirektiv

1994:114Dir.

1992:14FiutredningentillTilläggsdirektiv om

betalningstjänstertillsyn överochnormgivning nya
tjänstutredningenBeta

Dir. 1994:114

1994-10-27regeringssammantrâdeBeslut vid

Sammanfattning

huvuddirektivenenligtuppdrag14Fi 1992:Betaltjänstutredningens avser
betalningssystem.kontobaseradereglering ñrnâringsrâttsligenbart

till omfattautredningsuppdragetutvidgas atttilläggsdirektivdessaGenom
lämpligt.bedömsdär sålösningarcivilrättsligaövervägandenäven av

konsument-stärktbehovetsärskilt beaktadärvid ettskallUtredaren av
betaltjänstområdet.skydd

förslag till denredovisa sinatid förförlängdfår också attUtredningen
1995.juni30

Bakgrund

statsråddetregeringenbemyndigandebeslut den 12 1992Genom mars
tillkallabetalningsvâsendetärenden attföredratill uppgifthar att omsom

normgivningbehovetutredamed uppdragetsärskild utredare att aven
tillâggsdirektiv denbetalningsvâsendet. Iinom delarvissatillsynoch av

uppdragutredningensutvidgadesmajoch den 6 1993november 199219
butikibedrivs samtbankverksamhetomfatta analystill enatt somaven
drivsñnansieringsverksamhetochden inlånings-översyn av spar-somav

utredningenöverlämnademaj 1994föreningar. Den 30andraochkassor
inlåningsbegreppetbehandlar bldelbetänkande, SOU 1994:66,ett asom

förenings-bedrivs ifmansieringsverksamhetbankrörelselageni samt som



Bilaga 4 SOU 1995:69

form.
Lagstiftningen på det finansiella området syftar till skapa stabilitetatt

och säkerhet i det finansiella till förtroendetsystemet, föratt ochattse
effektiviteten hos de finansiella instituten och marknaderna upprätthålls

skydda konsumenternas intressen.samt att Konsumenter i detta samman-
hang bl.a.utgörs insättare och låntagare.av

Enligt huvuddirektiven dir.l992:60 skall utredningen bl kartläggaa
existerande kontobaserade betalningssystem överväga finnsdetsamt om

behov reglering för dessaett delar betainingsväsendet i syñeav en attav
skapa stabilt och effektivt förett betalningstjänster.system Vidare skall
utredaren överväga hur tillsynen dennaöver verksamhet bör anord-vara
nad. En effektiv tillsyn är nämligen nödvändig hänsynmed till denatt
snabba tekniska utvecklingen betalningsvâsendet såväl inomav utomsom
landet innebär förutom Ökade möjligheter till effektivare betalnings--
förrnedling ökade risker för bl.a. konsumenterna. I direktiven fastslås-

uppdraget inte omfattaratt den civilrättsliga regleringen endast deutan
näringsrättsliga aspekterna betalningssystemen.av

Utvidgat uppdrag

Utredaren skall enligt huvuddirektiven begränsa sitt arbete till omfattaatt
endast näringsrättsliga aspekter. Många de frågor utredningen harav som

överväga kan emellertidatt för såväl näringsrättsligautrymmege som
civilrättsliga lösningar. Som exempel kan nämnas tillåtligheten vissaav

avtalsvillkor kravettyper informationpå isamt samband med till-av
handahållande betalningstjänster. Dessa områden kan regleras bådeav
näringsrättsligt och civilrättsligt. Utredaren bör därför överväga även
civilrättsliga regler där bedömsså lämpligt. Uppdraget omfattar dock inte

vidare översyn de civilrättsliga reglerna för betaltjänsteren änav som
föranleds behovet ändamålsenliga lösningar de problemav av av som
framgår huvuddirektivet. Utredaren skall i sina lagförslag särskiltav
beakta behovet stärkt konsumentskyddett betaltjänstområdet.påav

Utredningstiden

Med det utvidgade uppdrag utredningen föreslås få kommersom ut-nu
redningstiden behöva utsträckas. Arbetetatt bör dock slutfört senastvara
den 30juni 1995.

Finansdepartementet

REGERINGSKANSLIETSOFFSETCENTRAL Stockholm1994
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redovisning1992-1994Kontokortsmarknaden -

tabellformi

2.11.6.i avsnittTabellerna kommenteras

1994KontokortssystemTabell I

Öppna LegokontoSlutna SummaKortutgivare

29722Banker1 -
fmansbolag 3222102 Bankernas -

3l2finansbolag3 Aukt. -
624Reseföretag4 -

14113Bensinbolag5 -
33Detaljhandeln6 --

Postorderföretag7 ----
87323718TOTALT

ellerföretagetkortutgivandei detför köpendastanvändaskanKortet
affärskedjan.

7 kort.generellt gångbaraförKontosystem
kortadministrationen har3 detaljhandelsföretagi regelKortutgivare är men

specialistföretag.entreprenad tilllämnats ettut
företagavsnitt 2.11.6 delsi4 bilagai denna somñnansbolag samtMed avses
dels företagfmansbolag,1988:606enligt lagenverksamhetalltjämt driver om

Ikreditmarknadsbolag.1992:1610enligt lagenverksamhetdriver omsom
kreditmarknadsbolagi ställetanvändsbetänkandet somövriga delar av

företag.dessabeteckning förgemensam
5 kortlösa kontosystem.Endast

kontokortstransaktionerAntalTabell 2

Genomsnittl.l000-tal Proc.transaktioner iAntalet
belopptrans.andelKortutgivare

199419931992 19941994

72428,239675Banker 59 55151 432l
10613,782097 6866 074ñnansbolag2 Bankernas
6990,6498279 1l6681ñnansbolagAukt.3
72511,0657225222 047Reseföretag4
26051,7800137128674114 654Bensinbolag5
27913,474135540208 676Detaljhandeln6
1871,43 75491633 768Postorderföretag7
443100,0666266898223188319TOTALT

från utlandet.SverigeochInom
1 Sparbankskort.Inkl.
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Tabell 9 Möjlighet till insättning på konto bankkontoän ochannat till
kontantuttag tillgång till kontokreditsamt

Varav kort med
Kortutgivare Totalt möjlighet möjlighet
andra bankerän antal kort till ins. till kontant-

på konto uttag
1Bankernasfinansbolag
2 Aukt. ñnansbolag
3 Reseföretag
4 Bensinbolag
5 Detaljhandeln

Postorderföretag6

TOTALT

Samtligapostorderföretagerbjuderkundemakontokredit.

Tabell 10 Antal betalningsterminaler 1994

Kortutgivare Antal betalnings-
terminaler

1 Banker och fmansbolag 25 540
2 Bensinbolag 8 010
3 Detaljhandeln 8 120

TOTALT 41 670

l 1993 antalet utplacerade betalningsterminaler 38 900.var
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lagenomfattasintefrågorCivilrättsliga avsom

betaltjänsterom

betaltjänster harlagenförslagnai dencivilrättsliga regler omUtarbetandet av
NorgeochDanmark samtialltframförfinnsvadintryckunderskett somav

direktivförslagochrekommendationer somlagförslag,lagar,DeEU.inom
före-sammanhangolikadessa3.2. Iavsnittibeskrivitsharbeaktatsdärvid
i för-motsvarighetdirektnågonharintereglerocksåemellertidkommer som
före-civilrättsliga ämnensådanaredovisas somHärbetaltjänstlag.tillslaget

EG-rekommendationema.ilagförslagetnorska samti detDanmark,ikommer

behandlarreglerdelförekommerredovisas somhär enreglerBland de som
tredjeochbetaltjänstavtaleti man,avtalsparternanågonmellanförhållandet av

civil-detinomtillhörighetregleringårHär även varsbetalningsmottagaren.
kontantkunden,förskyddtillreglerDock hardiskuteras.kanomrâdeträttsliga

imedtagitskonkurrensenskydd förtillreglerrabatter,vissaförbud mot
betaltjänst-mellanavtaletintereglersådanaeftersom avseruppräkningen,

betaltjänstansvarige.denochkunden

EG-rekommendationerna

innehållochtillkomstAvtalets
avtaletland däri detspråketofficielladetavfattatskallAvtalet vara

ingås.
iskerkrediteringrespektivedebiteringhuruvidaskallAvtalet2. ange

tidsperiod där-vilkeninomellergenomförs,transaktionenstund somsamma
sker.faktureringeventuellvilkentid inomdenskall enl-lär ävenefter. anges

därefterochavtaletändringtillförslagmottagithar avkundenOm ett
hakunden accepteratbetalningsinstrumentetanvända ansesfortsätter att

ändringen.
ansökan.föregåendeskickasintefår ut utanbetalningsinstrumentEtt4.



2 Bilaga 6 SOU 1995:69

Parternas skyldigheter

Kunden är uttryckligen skyldig förvara betalningsinstrumentetatt och
PIN-kod på betryggande Kundensätt. får inte anteckna koden på instrumentet
eller pá förvaras tillsammansamtat med detta.som

En kortutgivare skall i avtalet med kunden förbinda sig inte lämnaatt
koden till kunden.ut änannan

Kunden är uttryckligen skyldig till kortutgivaren anmäla felaktigheteratt
upptäcks pá kontot.som

Internationell betalningsförmedling

Det uppdragstagande institutet skall i avräkningsnota efter avslutat
uppdrag kostnaderna vilka valutakurser tillämpats.ange samt som

Betalaren skall ha möjlighet välja fördelning kostnadernaatt mellanav
sig själv och betalningsmottagaren. Om uppskattad kostnad blir högre änen
beräknat skall skillnaden debiteras betalaren.

10. Varje mellanled vid förmedlingen skall föra betalningen vidare inom
två dagar. Avsteg skall meddelas det uppdragstagande institutet betalarens
institut.

11. Betalningsmottagarens institut skall fullgöra sin del dagen eftersenast
betalningen frånatt föregåendemottog led. Avstegman skall meddelas be-

talarens institut.

12. Om betalaren eller betalningsmottagaren inte fått rättelse eller påsvar
klagomål inom månader skall ha möjlighettre få saken behandlad vidman att

nationellt för reklamationer,ett organ t.ex. ett partssammansatt organ.

Dokumentation

13. Kortutgivaren skyldigär föra intemregister, journal e.d. i syfteatt att
kunna spåra och felaktigheter.rätta

14. Kunden berättigad tillär transaktionsbesked omedelbart eller kort tid
efter varje transaktion. Vid inköp räcker kassakvitto med hänvisning tillt.ex.
betalningsinstrumentet.
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kontokortslagenDanska2.

omedelbartillalltidbetalningsmottagaren har rättochKortinnehavaren

kortutgivare.uppsägning från avtal med
transaktion.kvitto efter varjetillKortinnehavaren har2. rätt

transaktion hanobehörigförBetalningsmottagaren3. omenansvarar
obehörig.denha förståtteller bordeförstod att var

förkortinnehavarenersättningsskyldigblirkortutgivarenOm gentemot
betalnings-förhållande hosfelet pâbetalningen och berorvid utförandetfel av
betalnings-ersättningmotsvarandekortutgivaren krävakan avmottagaren,

mottagaren.
beloppdebiterats förhar rättkontokortinnehavarensOm5. anses

betalningsmottagaren, ävenbefriande verkanmedskettbetalning ha mot om
tillnått framinte skulle habetalningen mottagaren.

lagförslagetNorska3.

Kontøavtalet
veckorsmed fyrakontohavarenmedavtaletInstitutionen kan säga upp

konto-förskall dåGrundensaklig grund.finnsuppsägningstid det angesom
havaren.

regelinstitutionenkanskettkonto hargottskrivningfelaktigOm somav
inom dagar.feleträtta tre

isin grundhadedagen, felettredjeefterockså skeRättelse kan3. om
kontohavaren.frånbrottsligt förfarande

under-kontohavarenskallgottskrivning eller belastningfelaktigVid4.
rättelseomedelbart,skall underrättasogrundat uppehåll. Denne omrättas utan

skall företas.
för-grundpåränteförlusterförinstitut ansvarigtUppdragstagande är av

institut fårDettabetalningsmottagaren.betalaren ochbådeseningar, gentemot
förseningen.institut har förorsakatfrånsedan âterkräva annat som

Betalningsförmedling
skallbetalningsuppdragför ståendebelastningsfulhnala6. En s.k. vara

beloppsgräns.ochvaraktighetbetalningsmottagare,skriftlig och ange
skall betalarenuppdragvid ståendedebiteringstillfálleSju föredagar ett

betalningen.möjlighet för dennevarslas, med att stoppa
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Vid överföring betalningar mellan konton skall gottskrivning räntaav av
ske enligt särskilda bestämmelser: Dagen efter uppdraget lämnades över-om
foringen sker inom institutionen, två dagar efter det fråga överföringärom om
till institution.en arman

Om betalaren återkallar eller ändrar betalningsuppdrag skall in-ett
stitutionen medverka till detta sker.att

10. Institutionen kan inte hålla inne behållning eller kvitta fordran meden
står konto för fordran institutionen harettpengar som motannan som

kunden sådan fordranän härrör från kontoavtal. Motsvarandesom samma
gäller för betalningsuppdrag.ett

Dokumentation och utredning

Skyldighetenll. lämna kontoutdrag olika för olika kontotyper:att år
lönekonto, transaktionskonto, etc.

12. Om kontohavaren fått felaktig information kontoställningen och iom
god kontotövertrasserat kan han inte krävas på övertrasseringsränta förräntro
han fått rimlig tid vidta rättelse.att

13. Om kunden transaldion påstå den före-protesterar mot att atten genom
tagits någon obehörig, skall beloppet institutet ochrättas ränteför-av av ev.
lust kunden, inteersättas om

kunden skriftligen erkänt transaktionenför elleransvar
2. institutet inom veckor från mottagandet i skriftligtre protestenav

form anhängiggjort talan inför domstol eller särskild nämnd.en

g





Statens offentliga utredningar 1995

Kronologisk förteckning

.Älvsäkerhet.Ett renodlatnäringsförbud.N. K.. Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.A. 41.Allmän behörighetför högskolestudier.U.ny-. Grön diesel miljö- ochhälsorisker.Fi. 42. FramtidsanpassadGotlandstrañk.K.-. Lángtidsutredningen1995.Fi. 43. SambandetRedovisning Beskattning.Ju.. -Vårdenssväraval. 44. Aktiebolagetsorganisation.Ju.. slutbetänkande Prioriteringsutredningen.S. 45. Grundvattenskydd.M.av
6. Muskövarvetsframtid. Fö. 46. Effektivare styrningoch rättssäkerhet
7. Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.A. i asylprocessen.A.

Pensionsrättigheteroch bodelning.Ju. 47.Tvángsmedelenligt 27 28och kap. RB
Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.Fi. polislagen.Ju.samt
Översyn10. skattebrottslagen.Fi. 48. EG-anpassadekörkortsregler. K.av

ll. Nya konsumentregler.Ju. 49. Prognoseröver inkomsteroch utgifter. Fi.statens
12.Mervärdesskatt tidpunkterNya för 50.Kunskapslägetpá kärnavfallsomrádet1995.M.-

redovisningoch betalning.Fi. 51. Elförsörjning i ofred. N.
13.Analys Försvarsmaktensekonomi.Fö. 52.Godtrosförvärv stöldgodsav Ju.av

Elmarknad14.Ny Bilagedel.N.+ 53. Samverkanför fred. Den rättsliga regleringen.Fö.
15.Könshandeln.S. 54. Fastighetsbildning uppgift för staten gemensam-16.Socialtarbete prostitutioneni Sverige.S. ochkommun.mot M.
17.Homosexuellprostitution. S. 55. Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.A.
18.Konst i offentlig miljö. Ku. 56.Förmåneroch sanktioner
19.Ett säkraresamhälle.Fö. utgifter för administration.Fi.-20.Utan Sverige.Fö. 57.Förslagstannar internationelltflygsäkerhets-ettom
21. Staden Fö. universiteti Norrköping-Linköping.vattenutanvatten. U.
22. Radioaktiva slärämnen jordbruk i Skåne.Fö. 58.Kompetensoch kunskapsutvecklingut yrkes-om-23. Brist elektronikkomponenter.Fö. roller och arbetsfältinom socialtjänsten.S.
24.GasmolnlamslârUppsala.Fö. 59.Ohälsoförsäkringoch Samhällsekonomi
25. Samordnadoch integreradtågtrafik olika aspekter modeller, finansiering-Arlandabananoch i Mälardalsregionen.K. och incitament.S.
26. Underhållsbidragoch bidragsförskott, 60.Kvinnofrid. Del A+B. S.

Del A ochDel B. S. 61.Myndighetsutövningvid medborgarkontor.C.
27.Regionalframtid bilagor. C.-l- 62. Ett Skåne.M.renat

Översyn28. Lagen vissainternationellasanktioner 63. skattereglernaför stiftelseroch ideellaom av
översyn.UD. föreningar. Fi.en-

29.Civilt bruk försvarets 64.Klimatförändringari trafikpolitiken. K.av resurser-
regelverken,erfarenheter,helikoptrar. Fö. 65. Näringslivetstvistlösning.Ju.

30.Alkylat och Miljöklassning bensin.M. 66.Polisensanvändning övervakningskamerorvidav av
31. Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. M. förundersökning.Ju.
32. [T och verksamhetsförnyelseinom rättsväsendet. 67.Naturgrusskatt, Fi.m.m.

Förslagtill samverkansformer.Ju. 68, IT-kommissionensarbetsprogram1995-96.SB,nya
33.Ersättningför ideell skadavid personskada.Ju. 69.Betaltjänster.Fi.

för34.Kompetens strukturomvandling.A.
35. Avgifter inomhandikappomrâdet.S.
36. Förmåneroch sanktioner samladredovisning.en-

Fi.
Várt37. dagligablad stödtill svenskdagspress.Ku.-

38. Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasial-
yrkesutbildning.U.

reflections39.Some SwedishLabourMarketon
Policy. A.
Någrautländskaforskares svensksyn
arbetsmarknadspolitik.A.



1995utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

KommunikationsdepartementetStatsrådsberedningen
tågtrafikintegreradSamordnadoch199596. [68]arbetsprogramITkommissionens

Mälardalsregionen.[25]iArlandabananoch
Justitiedepartementet Älvsäkerhet.[40]

Gotlandstrañk.[42]Framtidsanpassadbodelning.[8]ochPensionsrättigheter
[48]körkortsregler.EG-anpassadekonsumentregler.[11]NyatI trañkpolitiken. [64]Klimatförändringarirättsväsendet.verksamhetsförnyelseinomochIT

l samverkansformer.[32]tillFörslag nya Finansdepartementetpersonskada.[33]ideell skadavidförErsättning
hälsorisker.[3]miljö- ochGrön diesel[43]Redovisning Beskattning.Sambandet --

Lángtidsutredningen1995. [4]organisation.[44]Aktiebolagets
arbetsgivaransvar.[9]ekonomisktFulltl enligt 27 och 28 kap. RBTvångsmedel
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