VILKÅR OG BETINGELSER FOR BETALINGSKONTI - Erhverv
Gælder fra 1. januar 2021

En betalingskonto er en konto, som er oprettet for
at gennemføre betalingstransaktioner. Kontoen
må kun bruges til erhvervsmæssige formål.
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Når I skal overføre penge til en anden konto i
Danmark, skal I bruge registreringsnummer og
kontonummer på modtagerens konto.
Lov om betalinger
Med mindre andet er aftalt med jer - eller står bankens forretnings- og produktvilkår gælder reglerne i lov om betalinger for betalingskonti oprettet i banken.
Banken kan annoncere ændringer i vilkårene ved
annoncering i dagspressen
Hvis I ikke har en aftale om Danske
Netbank Erhverv eller District, får I et kontoudskrift hvert kvartal.
Betalingslovens regler om behandling af betalingsoplysninger gælder ikke for kontoen. Banken
kan derfor behandle betalingstransaktioner på
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kontoen uden forudgående samtykke og uden de
begrænsninger, der er nævnt i betalingsloven.

Vi kan afvise ordrer om betalingstransaktioner,
hvis der ikke er dækning på kontoen.

Der er en indsigelsesfrist på fire måneder for
transaktioner, som I ikke kan vedkende jer.

Banken kan tage et gebyr for betalinger fra kontoen – og for andre ydelser, som vi udfører for jer.

Gennemførelsestid
Den maksimale gennemførelsestid for betalinger i
Danmark i danske kroner er en bankdag. For papirbaserede transaktioner er den maksimale gennemførelsestid dog op til to bankdage.

Oplysninger om betalinger
Hvis I ikke har en aftale om Danske Netbank
Erhverv eller District, får I – medmindre andet er
aftalt – hver tredje måned et kontoudskrift på papir med oplysninger om periodends betalingstransaktioner. Her finder I beløbenes størrelse i
den valuta, kontoen føres i, samt en eventuel posteringstekst. For visse betalinger er der flere oplysninger i en særskilt besked, som I kan vælge at
få tilsendt. Vær dog opmærksom på, at banken opkræver et gebyr for beskeden.

Ovenstående frister gælder også for betalinger i
euro, hvor der ikke sker valutaomregning.
Der gælder særlige vilkår for udenlandske betalinger og betalinger i fremmed valuta. Dem kan I få
oplyset ved at kontakte os.
Tilbagekaldelse og afvisning af ordrer
I kan tilbagekalde ordrer om kontooverførsler til og
med sidste bankdag før den bankdag, hvor ordren
ønskes gennemført.
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Hvis I nu eller senere får en netbankaftale eller en
District-aftale med banken, får I ikke automatisk
kontoudskrifter på papir, da oplysningerne vil
være tilgængelige i jeres netbank, District eller eBoks efter reglerne i de aftaler og aftalen for den
enkelte konto.
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Kontrol af posteringer på kontoen
I skal løbende kontrollere posteringerne på jeres
konti. Hvis I opdager transaktioner, som I ikke kan
genkende, skal I straks kontakte os.
Indsigelser mod transaktioner, I ikke kan genkende, skal være hos os seneste fire måneder efter, at beløbet er hævet på kontoen - med mindre
der står en anden frist i bankens forretnings- og
produktvilkår.

Hvis I meddeler, at I ikke ønsker at være bundet af
de nye regler, er I berettiget til at opsige aftalen
straks og vederlagsfrit inden de nye betingelser
træder i kraft.
Bankens ansvar
Banken er erstatningsansvarlig efter reglerne i
Almindelige forretningsbetingelser. § 104 i lov om
betalinger gælder derfor ikke.

Opsigelse af aftalen
Både I og vi kan opsige aftalen om betalingskontoen uden varsel, medmindre vi har aftalt andet.
Har I forudbetalt gebyrer, bliver de ikke tilbagebetalt, hvis aftalen opsiges.
Ændring af betingelserne
Vi kan ændre disse betingelser på samme måde,
som vi kan ændre bankens Almindelige forretningsbetingelser.
Ændrer vi betingelserne, skal I – senest inden ændringerne træder i kraft – give os besked, hvis I ikke
ønsker at være bundet af de nye regler. Hører vi
ikke fra jer, betragter vi det som jeres accept af
ændringerne.
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