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L O V  O M  B E T A L I N G E R  
-§§ 97, 98 og 100 
 

 

Hæftelses- og ansvarsregler 

§ 97. Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæf-

tede betalingstransaktioner skal være udbyderen i 

hænde, snarest muligt efter at betaleren har konsta-

teret en sådan betalingstransaktion og senest 13 

måneder efter debiteringen af den pågældende beta-

lingstransaktion. Fristen regnes fra det tidspunkt, 

hvor udbyderen har meddelt disse oplysninger eller 

stillet dem til rådighed, hvis ikke de er meddelt på 

forhånd. 

Stk. 2. Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbe-

hæftede betalingstransaktioner, der er iværksat via 

en udbyder af betalingsinitieringstjenester, skal ret-

tes til den kontoførende udbyder i henhold til stk. 1, 

jf. dog § 99, stk. 2 og 3, og § 104. 

§ 98. Hvor en betaler nægter at have autoriseret el-

ler iværksat en betalingstransaktion, har udbyderen 

af betalingstjenesten bevisbyrden for, at betalings-

transaktionen er korrekt registreret og bogført og 

ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. dog 

stk. 3. Ved brug af et betalingsinstrument har udby-

deren endvidere bevisbyrden for, at den til betalings- 

instrumentet hørende personlige sikkerhedsforan-

staltning er blevet anvendt i forbindelse med beta-

lingstransaktionen. 

Stk. 2. Hvor en betaler nægter at have autoriseret 

eller iværksat en betalingstransaktion, er registre-

ring af brug af betalingsinstrumentet ikke i sig selv 

bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, 

at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren 

har undladt at opfylde sine forpligtelser. 

Stk. 3. Hvor en betaler nægter at have autoriseret 

eller iværksat en betalingstransaktion, der er iværk-

sat via en udbyder af betalingsinitieringstjenester, 

bærer udbyderen af betalingsinitieringstjenesten 

bevisbyrden for, at betalingstransaktionen inden for 

dennes kompetenceområde er korrekt registreret 

og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller an-

dre fejl. 

§ 100. Betalerens udbyder af betalingstjenester 

hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af an-

dres uberettigede anvendelse af en betalingstjene-

ste, medmindre andet følger af stk. 2-5. Betaleren  

hæfter kun efter stk. 3-5, hvis transaktionen er kor-

rekt registreret og bogført, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning 

for tab, der opstår, som følge af at betaleren har 

handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at 

opfylde sine forpligtelser efter § 93. 

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af 

stk. 4 og 5, hæfter betaleren med op til 375 kr. for 

tab som følge af andres uberettigede anvendelse af 

betalingstjenesten, hvis den til betalingstjenesten 

hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har 

været anvendt. 

Stk. 4. Medmindre videregående hæftelse følger af 

stk. 5, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab 

som følge af andres uberettigede anvendelse af be-

talingstjenesten, hvis betalerens udbyder godtgør, at 

den til betalingstjenesten hørende personlige sikker-

hedsforanstaltning har været anvendt, og 

1) at betaleren har undladt at underrette betalerens 

udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab 
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til, at det til betalingstjenesten hørende betalingsin-

strument er bortkommet eller den personlige sikker-

hedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes 

kendskab, 

2) at betaleren med forsæt har overgivet den per-

sonlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har fo-

retaget den uberettigede anvendelse, uden at forhol-

det er omfattet af stk. 5, eller 

3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har mu-

liggjort den uberettigede anvendelse. 

Stk. 5. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning 

for tab, der opstår som følge af andres uberettigede 

anvendelse af betalingstjenesten, når den til beta-

lingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforan-

staltning har været anvendt og betalerens udbyder 

godtgør, at betaleren med forsæt har oplyst den per-

sonlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har fo-

retaget den uberettigede anvendelse, og at det er 

sket under omstændigheder, hvor betaleren indså 

eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. 

Stk. 6. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder 

for uberettiget anvendelse, der finder sted, 

1) efter at udbyderen har fået underretning om, at 

det til betalingstjenesten hørende betalingsinstru-

ment er bortkommet, at en uberettiget person har 

fået kendskab til den personlige sikkerhedsforan-

staltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker 

betalingsinstrumentet spærret, 

2) når det er forårsaget af handlinger, der er foreta-

get af en udbyders ansatte, agent eller filial eller en 

enhed, hvortil udbyderens aktiviteter er outsourcet, 

eller disses passivitet, eller 

3) fordi udbyderen ikke har truffet egnede foranstalt-

ninger, jf. § 94, stk. 1, nr. 2. 

Stk. 7. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder til-

lige, hvis udbyderen ikke kræver stærk kundeauten-

tifikation, medmindre betaleren har handlet svigag-

tigt. Betalingsmodtageren eller dennes udbyder skal 

godtgøre de tab, der er påført betalerens udbyder, 

hvis betalingsmodtageren eller dennes udbyder har 

undladt at anvende stærk kundeautentifikation. 1. og 

2. pkt. finder ikke anvendelse på tjenester omfattet 

af § 1, stk. 5, og § 5, nr. 14-16. 

Stk. 8. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder til-

lige, hvis tabet, tyveriet eller den uberettigede tileg-

nelse af det til betalingstjenesten hørende betalings-

instrument eller den til betalingstjenesten hørende 

personlige sikkerhedsforanstaltning ikke kunne op-

dages af betaleren forud for den uberettigede anven-

delse. 

Stk. 9. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder til-

lige, hvis betalingsmodtageren vidste eller burde 

vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af beta-

lingstjenesten. 
 

Stk. 10. Stk. 1-9 finder tillige anvendelse på elektro-

niske penge, medmindre det ikke er muligt for beta-

lerens udsteder af elektroniske penge at spærre be-

talingskontoen eller betalingsinstrumentet. 

 

 


