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1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 

Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv.  

Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget i 2007, og som i Danmark er 

udmøntet i lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Kommissionens forslag er under 

behandling i Europa-Parlamentet, der forventes at stemme om forslaget til april. Sideløbende skal 

forordningen behandles i Ministerrådet. Første rådsbehandling blev afholdt i slutningen af februar, og 

den videre tidsplan afhænger af formandsskabets prioritering.  

Et af de vigtigste elementer i forslaget er et udkast til bestemmelser, der skal regulere tredjeparters 

udførelse af betalingstjenester på baggrund af en adgang til brugers betalingskonti, fx konti i pengein-

stitutter. En tredjepart er en anden udbyder af betalingstjenester end den, hvor bruger har sin konto. 

Bestemmelserne skal ses som et forsøg på at understøtte nye typer af betalingstjenester, der udbydes 

af andre end brugers kontoførende institut, samt sikre, at udbydere af sådanne løsninger kommer 

under passende regulering. 

Bestemmelserne giver tredjeparten en juridisk ret til adgang til en brugers betalingskonti, men rejser 

samtidig en række problemstillinger. Det gælder fx, om det skal være tilladt, at bruger overdrager tred-

jeparten sine log-in oplysninger til netbank, spørgsmålet om hæftelse ved misbrug eller fejlagtig gen-

nemførelse af en betaling, samt om der skal være krav om aftaler mellem tredjeparten og det kontofø-

rende institut.  

Med henblik på at få belyst disse problemstillinger bad Betalingsrådet i oktober 2013 en arbejds-

gruppe analysere forslagets bestemmelser om tredjepartsadgang fra et dansk perspektiv. Arbejds-

gruppen bestod af repræsentanter fra relevante myndigheder, brancheorganisationer mv. og professor 

Susanne Karstoft, Aarhus Universitet, jf. boks 1. Nationalbanken varetog formandsskabet og var se-

kretariat for arbejdsgruppen. Opgavebeskrivelsen for arbejdsgruppen fremgår af bilag 1. 

                                                   
 Forslaget blev fremsat sammen med et forslag til en forordning om interbankgebyrer. Forslagene kan findes på EU-Kommissionens hjemme-

side, http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm#psd2 

 Arbejdsgruppens sammensætning Boks 1  

 Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med følgende medlemmer: 
 

- Susanne Karstoft, Aarhus Universitet 

- Tina Füssel, Finanstilsynet 

- Solveig Møller, Finanstilsynet 

- Mia Gantzhorn, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

- Søren Iversen, Forbrugerombudsmanden 

- Sofie Findling Andersen, Dansk Erhverv 

- Allan Udesen, Nets 

- Gitte Bejer, Danske Bank 

- Per Wengenroth, Nordea 

- Tobias Thygesen, Finansrådet 
 

Fra Nationalbanken deltog Anders Mølgaard Pedersen, Jon Hasling Kyed, Anne Dyrberg Rommer og Anders Laursen. 

Forud for fremlæggelsen i Betalingsrådet blev rapporten desuden drøftet i en bredere arbejdsgruppe, som bistår Betalingsrådet i 

juridiske spørgsmål på betalingsområdet.   
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Rapporten indledes i afsnit 2 og 3 med en beskrivelse af forslagets definition af betalingstjenester på 

baggrund af en tredjepartsadgang og mulige eksempler på denne type tjenester. I afsnit 4 gennemgås 

forslagets bestemmelser, der sikrer tredjeparten en ret til brugers konti, samt et centralt krav i forslaget 

om, at tredjeparten skal kunne anvende det kontoførende instituts autentifikationsmetode, som i Dan-

mark kan være baseret på fx NemID.  

Rapportens afsnit 5 omhandler forslagets krav til oplysninger fra tredjeparter til bruger, mens afsnit 6 

gennemgår dets bestemmelser om hæftelse og ansvar. Afsnit 7 redegør for de forventede operationel-

le og sikkerhedsmæssige krav til tredjeparter, og afsnit 8 præsenterer argumenterne for og imod et 

krav om aftale mellem tredjepart og kontoførende institut. Endvidere indeholder afsnittet en kort be-

skrivelse af ideen om en fælles grænseflade for tredjeparter, der er forslået fra forskellig side.  

I afsnit 9 omtales en særlig dansk problemstilling, der vedrører udbyderes anvendelse af oplysninger 

om deres kunders brug af betalingsinstrumenter. I Danmark er en sådan anvendelse begrænset i 

henhold til § 85 i betalingstjenesteloven, som ikke hidrører fra et EU-direktiv. I Kommissionens forslag 

lægges op til at tillade tredjeparter, at bruge disse oplysninger i en vis udstrækning. 

 

Betalingsrådets anbefalinger  

På baggrund af analysen i denne rapport anbefaler Betalingsrådet, at følgende gøres til danske hold-

ninger i forbindelse med de kommende forhandlinger af forslagets bestemmelser om tredjepartsad-

gang: 

 Brug af autentifikationsmetode. I forslagets artikel 87 lægges der op til, at kontoførende institut 

skal tillade tredjeparten at anvende dets autentifikationsmetode, fx NemID. Grundlæggende 

bør sikkerheden i forbindelse med autentifikation af betaler være uafhængig af, at der anven-

des en tredjepart. Det bør undersøges, om der kan udvikles løsninger, der sikrer tredjeparten 

den nødvendige adgang på betryggende vis. Det kan fx være en fuldmagtsløsning, udstedelse 

af særlige log-in detaljer til tredjeparten eller opbygningen af en fælles grænseflade, så over-

dragelse af personlige koder undgås. 

 Fælles grænseflade for tredjeparter. En fælles grænseflade, eller et standard interface, mel-

lem tredjeparter og kontoførende institutter kan være en løsning på en række fremførte be-

kymringer ved tredjepartsadgang. Den vurderes at kunne højne sikkerheden ved autorisation 

af betalinger med involvering af en tredjepart, jf. ovenfor, og kan ligeledes danne grundlag for 

en rammeaftale mellem tredjeparter og kontoførende institutter på objektive, ikke-

diskriminerende og proportionale vilkår. Det bør undersøges, om der er grundlag for at udvikle 

en sådan grænseflade. 

 Betalingsinitieringstjenester. I forslaget defineres betalingsinitieringstjenester som aktiviteter, 

der udbydes af en tredjepart og indebærer, at der via en adgang til betalers konto iværksættes 

en betaling. Det er ikke klart, om denne type tjenester omfatter løsninger som eDankortet og 

iDEAL, hvor brugeren selv logger på sin netbank efter at være viderestillet af en tredjepart. 

Definitionen af betalingsinitieringstjenester bør præciseres, eventuelt i direktivets indledende 

bemærkninger. Det bør desuden gøres klart, hvilke bestemmelser i direktivet disse tjenester 

er underlagt.  

                                                   
 Erhvervs- og Vækstministeriets repræsentant i Betalingsrådet har forholdt sig neutralt til anbefalingerne 



4 
 

 Kontooplysningstjenester. I forslaget defineres kontooplysningstjenester som aktiviteter, hvor 

tredjeparten bruger sin adgang til brugers konti til at samle information om transaktioner og in-

deståender på disse konti og præsentere dem for bruger på en overskuelig måde. Som for be-

talingsinitieringstjenester bør det præciseres, hvilke bestemmelser disse tjenester er under-

lagt. Ved brug af kontooplysningstjenester kan en tredjepart opnå adgang til personfølsomme 

oplysninger. Disse tjenester bør derfor også være underlagt oplysnings- og sikkerhedsmæssi-

ge krav. 

 Oplysningskrav og udtrykkeligt samtykke. Når brugere giver tredjeparter adgang til deres beta-

lingskonti, skal det i overensstemmelse med forslagets indledende bemærkninger ske udtryk-

keligt og på fuldt oplyst grundlag, dvs. brugeren skal være bekendt med rækkevidden af ad-

gangen. Det bør præciseres i direktivet, hvilke krav der gælder for udtrykkeligt samtykke. 

Desuden bør tredjeparters oplysningskrav om omfanget af deres kontoadgang uddybes og 

udvides til også at gælde for rammeaftaler om betalinger og ikke blot enkeltstående betalin-

ger. 

 Udstedere af tredjemandsbetalingsinstrumenter. Forslaget regulerer også udstedere af så-

kaldte tredjemandsbetalingsinstrumenter og deres adgang til betalingskonti. Det defineres ik-

ke, hvad der forstås ved denne type instrumenter, og det fremgår ikke klart af forslaget, hvor-

for udstedere af tredjemandsbetalingsinstrumenter ikke er omfattet af de øvrige bestemmelser 

om tredjepartsadgang. Det bør defineres, hvad tredjemandsbetalingsinstrumenter dækker 

over, og den særskilte regulering af udstedere af disse instrumenter bør fjernes, hvis den ikke 

er påkrævet.  

 Hæftelses- og ansvarsregler. Ifølge forslagets hæftelses- og ansvarsregler er kontoførende 

institut forpligtet til at tilbageføre pengene, hvis en bruger gør indsigelse mod et beløb, der er 

hævet af en tredjepart. Tredjeparten har et ansvar for at bevise, at betalingen er autoriseret og 

korrekt behandlet, men det gælder kun over for betaler og ikke det kontoførende institut. Det 

efterlader det kontoførende institut uden juridisk grundlag, hvis det ønsker at søge erstatning 

hos tredjeparten, hvilket bør ændres ved en gennemgang af forslagets hæftelses- og ansvars-

regler. 

 Aftaler mellem kontoførende institut og tredjepart. Forslaget indeholder ikke krav om en aftale 

mellem kontoførende institut og tredjeparten. Der bør omvendt heller ikke være forbud mod 

denne type aftaler, hvilket kan præciseres i de indledende bemærkninger. 
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2. DEFINITION AF TREDJEPARTSTJENESTER 

Europa-Kommissionen lægger i sit forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv op til at regulere 

aktiviteter baseret på adgang som tredjepart til en betalingskonto som en betalingstjeneste. Ifølge 

Kommissionen regnes disse aktiviteter ikke som en betalingstjeneste i henhold til det nuværende di-

rektiv, medmindre udbyderne – i det følgende kaldet TPPer (for Third-party Payment service Provi-

ders) – på et tidspunkt har de overførte midler på deres balance. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at ikke alle aktiviteter, der fremgår af direktivets liste over be-

talingstjenester, indebærer, at midlerne, der overføres, undervejs optræder på udbyders balance. Et 

eksempel er indløsning af kortbetalinger, der regnes for en betalingstjeneste i henhold til direktivet 

bilag 1, pkt. 5. I Danmark foretager Nets indløsning af betalinger med Dankort, men er ikke i løbet af 

afviklingen i besiddelse af pengene.  

Konkret definerer Kommissionen i forslagets artikel 4, nr. 32 og 33, to typer af aktiviteter baseret på 

tredjepartsadgang som betalingstjenester. Det drejer sig henholdsvis om 

 Payment initiation services – eller betalingsinitieringstjenester: "A payment service enabling 

access to a payment account provided by a third party payment service provider, where the 

payer can be actively involved in the payment initiation or the third party payment service 

provider’s software, or where payment instruments can be used by the payer or the payee to 

transmit the payer’s credentials to the account servicing payment service provider"; og 

 Account information services – eller kontooplysningstjenester: "A payment service where 

consolidated and user-friendly information is provided to a payment service user on one or 

several payment accounts held by the payment service user with one or several account 

servicing payment service providers". 
 

Begge definitioner lægger sig tæt op ad dem, der anvendes for de tilsvarende aktiviteter i SecuRe 

Pays høringspapir om anbefalinger til øget sikkerhed ved tredjeparters adgang til betalingskonti.
3
 De 

er relativt generelle i deres beskrivelse af de forskellige former for tjenester. Det efterlader en vis usik-

kerhed om, hvilke typer af løsninger de dækker, og generelt kan der være behov for at få præciseret 

de to definitioner, eventuelt i direktivets indledende bemærkninger.      

For så vidt angår betalingsinitieringstjenester, er der fx forskellig opfattelse af, hvilke netbank-

baserede løsninger definitionen omfatter. Af Kommissionens spørgsmål/svar-dokument til forslaget
4
 

fremgår det, at der med denne type tjenester også tænkes på forretningsmodeller, hvor brugeren selv 

logger på sin netbank efter at være viderestillet af TPPen. Eksempler på denne type løsninger er hol-

landske iDEAL og det danske eDankort.    

Omvendt er det fra anden side, inklusive visse EU-landes regeringsrepræsentanter, blevet anført, at 

definitionen med dens ordlyd alene dækker løsninger, hvor TPPen – på baggrund af brugers godken-

delse – logger på netbanken og iværksætter betalingen. Denne type forretningsmodel betegnes over-

lay service og er kendetegnet ved, at TPPen typisk ikke har indgået aftale med brugerens bank. Et 

eksempel på en overlay service er svenske Trustly, jf. afsnit 3.        

                                                   
 Se the European Central Bank, Recommendations for "Payment Account Access" Service – Draft Document for Public Consultation, January 

2013. 

 Jf. the European Commission, Payment Services Directive and Interchange Fees Regulation: frequently asked questions, memo, 24 July 2013.  

 Se Betalingsrådet, Rapport om nye betalingsløsninger, november 2013. 
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Betalingsinitieringstjenester er dog ikke begrænset til netbankbaserede løsninger som iDEAL og 

Trustly. Når det ofte er denne type løsninger – og især overlay services – der refereres til som eksem-

pler på tredjepartsadgang, skyldes det, at disse allerede udbydes i dag. Som beskrevet i næste afsnit 

kan en reguleret adgang for tredjeparter dog åbne mulighed for nye løsninger, der ikke ses i dag.  

Hvad angår kontooplysningstjenester, adskiller denne aktivitet sig grundlæggende fra de øvrige ty-

per af betalingstjenester, der nævnes i direktivets bilag. Mens de øvrige tjenester drejer sig om at 

iværksætte eller gennemføre en betaling, består kontooplysningstjenester i at samle information om 

transaktioner og indeståender på betalingskonti og præsentere dem for bruger på en overskuelig må-

de. Det forekommer ikke at være en betalingstjeneste i gængs forstand.  

Definitionen af kontooplysningstjenester anvender begrebet "brugervenlig" – user-friendly – der kan 

betegnes som et subjektivt begreb. Det er med andre ord åbent for diskussion, hvorvidt information – 

som definitionen foreskriver – præsenteres brugervenligt eller ej. Hensigten må formodes at være, at 

informationen skal fremstilles for brugeren på en måde, der giver denne værdi, fx ved at samle oplys-

ninger fra flere konti eller foretage analyser af brugerens køb. 

Der er i dag kendskab til forskellige former for kontooplysningstjenester baseret på tredjepartsad-

gang til betalingskonti. Ved én type løsning leverer brugeren selv data til TPPen, mens en anden løs-

ning er, at TPPen selv logger på brugerens netbank ved hjælp af dennes log-in detaljer og henter de 

oplysninger, der efterfølgende præsenteres for brugeren. et dansk eksempel på en udbyder af denne 

type tjeneste er Spiir, jf. afsnit 3. 

Udførelse af betalings- eller kontooplysningstjenester vil – som andre betalingstjenester – kræve 

godkendelse hos de nationale tilsynsmyndigheder som betalingsinstitut – eller alternativt kredit- eller 

e-pengeinstitut, hvis udbyder tillige modtager indlån eller udsteder elektroniske penge. Hermed bliver 

TPPer underlagt samme strukturelle krav, dvs. kapitalkrav, fit & proper-bestemmelser, osv., som andre 

udbydere af betalingstjenester.  

TPPer opnår til gengæld "europæisk pas", dvs. en ret til at udbyde sin betalingstjeneste i andre EU-

lande. Derudover indebærer direktivet en ret for brugerne til at anvende TPPer til betalingsinitierings- 

eller kontooplysningstjenester, dvs. et kontoførende institut kan ikke nægte en TPP adgang til en bru-

gers konto, når det sker med sidstnævntes godkendelse, jf. afsnit 4. Med denne ret følger en række 

krav til både TPPen og det kontoførende institut, som også er beskrevet nærmere nedenfor.  

 
3. EKSEMPLER PÅ TREDJEPARTSTJENESTER 

Forslaget til et revideret betalingstjenestedirektiv lægger som nævnt op til, at TPPer skal have ret til 

adgang til en brugers betalingskonti med dennes godkendelse og på den baggrund tilbyde enten beta-

lingsinitierings- eller kontooplysningstjenester. En række udbydere af betalingstjenester vil eventuelt 

kunne drage fordel af en sådan adgang, hvis den vedtages som foreslået af Kommissionen. I det føl-

gende gives en kort beskrivelse af nogle af disse. 

Det skal understreges, at der ikke er tale om en udtømmende gennemgang af udbydere, som vil fin-

de det nyttigt med en reguleret tredjepartsadgang. Fx beskrives det ikke, hvordan den potentielt også 

kan anvendes af pengeinstitutter. Derudover forklares det alene, hvordan de pågældende udbydere 

kan gøre brug af en tredjepartsadgang, dvs. der foretages ikke nogen form for vurdering af disse ud-

byderes betalingstjenester, fx i relation til omkostninger og forbrugerbeskyttelse. 
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Endvidere vil hovedparten af de pågældende tredjepartstjenester kræve udvikling hos såvel tredje-

parten som det kontoførende institut. Da den nærmere udformning af disse løsninger ikke er kendt, er 

det vanskeligt at vurdere omkostningerne forbundet med denne udvikling. I den udstrækning, at der 

bliver tale om betydelige omkostninger, kan det fjerne potentielle tredjeparters interesse i at gøre brug 

af den regulerede adgang.       

  

NETBANKBASEREDE LØSNINGER 

Det bedst kendte eksempel på tredjepartsadgang er som nævnt netbankbaserede løsninger til beta-

ling for køb på internettet. Som beskrevet i afsnit 2 er der forskellig opfattelse af, hvorvidt definitionen 

af betalingsinitieringstjenester i Kommissionens forslag både omfatter løsninger som iDEAL og 

eDankortet, hvor brugeren selv logger på sin netbank, og overlay services, hvor TPPen logger ind på 

vegne af brugeren. Kommissionen mener dog, at begge typer af løsninger falder under definitionen. 

Netbankløsninger som iDEAL og eDankortet fungerer typisk ved, at forbrugeren som afslutning på 

sit køb i en internetforretning klikker på et ikon og herefter ledes videre til sin netbank, hvor der logges 

ind som vanligt. I netbanken godkender forbrugeren en formular med oplysninger om betalingsmodta-

geren og beløb, hvorefter der modtages en bekræftelse for købet. Andre eksempler på denne type 

løsning er BankAxess i Norge, giropay i Tyskland og eps i Østrig.  

Overlay services adskiller sig fra løsninger som iDEAL og eDankortet ved, at forbrugeren her over-

lader det til udbyderen at iværksætte betalingen i webbanken. Det er med andre ord udbyderen, og 

ikke forbrugeren, der logger på netbanken og godkender betalingen. Derudover er det normalt, at 

udbyderen har en rammeaftale med forretningen, men ikke med det kontoførende institut, mens der i 

forhold til forbrugeren er tale om en enkeltstående betaling, jf. afsnit 5. 

Betaling via en overlay service foregår ved, at forbrugeren, ligesom for eDankortet og iDEAL, klikker 

på et ikon på forretningens hjemmeside. Forbrugeren ledes derpå over til et nyt skærmbillede, hvor 

der vælges kontoførende institut. Derefter logger udbyderen af overlay servicen på forbrugerens net-

bank ved brug af dennes log-in. I netbanken initierer udbyderen en kontooverførsel fra forbrugerens 

konto til forretningens konto, eventuelt i et andet kontoførende institut. 

Et eksempel på en udbyder af overlay services er som nævnt svenske Trustly. Sidstnævnte er regi-

streret som et betalingsinstitut i Sverige, hvilket skal ses i lyset af, at selskabet ved gennemførelse af 

en betaling først overfører pengene til egen konto, inden de sendes videre til forretningens konto i et 

pengeinstitut. Trustly blev etableret i 2008 og er primært aktiv i Sverige og Finland. Et andet eksempel 

på en udbyder af overlay service er tyske Sofort. 

 

E-PENGEKONTI 

En e-pengekonto er en konto, der er registreret hos en udsteder af elektroniske penge. Ifølge e-

pengedirektivet er elektroniske penge defineret som "en elektronisk eller magnetisk lagret pengevær-

di, som [udgør] et krav på udstederen […], og som accepteres af en anden [betalingsmodtager] end 

udstederen". Midler på e-pengekonti betegnes ofte serverbaserede elektroniske penge til forskel fra 

kortbaserede elektroniske penge, hvor de er lagret på kortets chip. 

Indestående på e-pengekonti er typisk blevet anvendt til betaling for køb på internettet. En ny ten-

dens er dog, at disse midler også bruges i fysisk handel, hvilket kan lade sig gøre, hvis instrumentet 

eller aflæseren har internetadgang. Et eksempel på en udbyder, der benytter sig af dette, er PayPal, 
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som har lanceret flere løsninger, der er beregnet på fysisk handel. Det gælder fx PayPal Wallet, som 

er en digital tegnebog, der kan downloades som en app til en smartphone. 

Når en forbruger i dag vil indsætte penge på sin e-pengekonto, dvs. funde sin konto, kan det over-

ordnet set foregå på to måder. For det første kan forbrugeren gøre det selv på ad hoc-basis, enten 

ved at flytte penge fra sin konto i et pengeinstitut eller indbetale via sit betalingskort. Eventuelt kan 

forbrugeren også indsætte penge på sin e-pengekonto ved at indbetale kontanter hos en forhandler, 

der agerer på vegne af e-pengeudstederen.   

Alternativt kan forbrugeren tilknytte et betalingskort til sin e-pengekonto og lade overførslen ske au-

tomatisk ved træk på kortet. Det kan så enten være aftalt, at der hæves et fast beløb på kortet, når 

saldoen når et bestemt beløb, kaldet automatisk optankning, eller at beløbet for en betaling trækkes 

direkte på kortet. Også i det sidste tilfælde regnes midlerne ifølge Finanstilsynet for elektroniske pen-

ge, selv om de reelt omgående sendes videre til betalingsmodtageren.  

Set fra udbyderside er der ulemper forbundet med begge disse former for funding af e-pengekonti. 

Den første metode er relativ omstændelig for forbrugeren, der skal bruge tid på at indsætte penge på 

sin konto. Hvis forbrugeren er bekymret for at have større beløb stående på sin e-pengekonto, kan der 

endvidere ofte være behov for at funde kontoen. Dertil kommer, at køb fra tid til anden ikke kan gen-

nemføres og må annulleres, fordi der ikke er tilstrækkeligt med midler på kontoen. 

Den anden metode, hvor kontoen fundes automatisk ved træk på et kort, indebærer omkostninger 

for udstederen af elektroniske penge, idet der skal betales gebyrer til kortindløser. I Danmark er det de 

gebyrer, der anvendes i ikke-fysisk handel, hvilket for dankortet er et gebyr pr. betaling modsat det 

faste abonnement, der gælder for fysisk handel. Derudover skal forbrugeren ved denne metode bruge 

tid på at tilslutte sit nye kort, hvis det gamle mistes, udløber eller af anden årsag blokerers.  

Udbydere af e-pengekonti kan i stedet for disse metoder have ønske om at kunne hæve midlerne 

direkte på kundens bankkonto. Det vil umiddelbart være en enklere løsning for udbydernes kunder 

end løbende at overføre midler til e-pengekontoen. Eventuelt vil det også gøre det muligt for udbyder-

ne med det samme at kontrollere, om der er tilstrækkeligt med midler på kontoen, i stedet for at bære 

risikoen ved beløb over indløsers betalingsgaranti, som det er tilfældet for Dankortet. 

En sådan løsning forudsætter dog, at der udvikles det nødvendige tekniske set-up mellem udbyde-

ren af e-pengekonti, dvs. i denne sammenhæng TPPen, og det kontoførende institut. Det vil være 

forbundet med omkostninger, som TPPen kan ventes at skulle bidrage til, såfremt de pågældende 

funktionaliteter rækker udover, hvad denne har et juridisk krav på, jf. afsnit 4. Disse omkostninger skal 

ud over de nævnte fordele ses i forhold til et sparet gebyr til kortindløser. 

Et eksempel på en udbyder af e-pengekonti er selskabet Paii, der er etableret af de fire teleoperatø-

rer i Danmark – TDC, Telenor, Telia og 3 – og tilbyder betalinger via mobiltelefon. Selskabet lader 

forbrugerne funde deres e-pengekonti ved hjælp af både bankoverførsler og træk på betalingskort. 

Afhængig af udformningen af den tekniske løsning vil det eventuelt være en fordel for Paii at kunne 

hæve midlerne direkte på forbrugernes konti. 

Et andet eksempel i Danmark er selskabet BigeFinancials, der ligesom Paii er godkendt af Finanstil-

synet som e-pengeinstitut. BigeFinancials udbyder løsningen Beeptify, der kan anvendes til køb på 

både internettet og i fysisk handel ved hjælp af forskellige instrumenter, herunder mobiltelefon. For 
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Beeptify vil det ligeledes, afhængig af udformningen af en mulig løsning og vilkårene for en adgang 

som tredjepart, have interesse at kunne hæve midlerne direkte fra kundernes bankkonti. 

 

DETAILHANDELSKÆDE 

Detailhandelskæder kan eventuelt have interesse i at udstede egne betalingskort, fx for at opnå øget 

kundeloyalitet. Medmindre en detailhandelskæde ejer et selskab, der har godkendelse som pengein-

stitut, er den i dag begrænset til at udstede kreditkort, dvs. kort, hvor midlerne først trækkes hos kort-

holder noget tid efter betalingen. Det skyldes, at udstedelse af debetkort, dvs. kort, hvor beløbet hæ-

ves på kortholders konto med det samme, kræver ret til at føre indlånskonti. 

Nogle kæder kan imidlertid ønske at udstede debetkort. Fx kan de have erfaring for, at kunderne fo-

retrækker denne type kort frem for kreditkort, fordi det giver dem bedre overblik over deres økonomi. 

Det kan især være tilfældet i lande, hvor der er tradition for at betale med debetkort, eksempelvis fordi 

der eksisterer et nationalt debetkort, som er meget udbredt. Derudover undgår detailhandelskæden at 

løbe en kreditrisiko på kunden, ligesom den sparer udgifterne ved at yde en kredit. 

Der er ikke kendskab til, hvor stort dette ønske er blandt detailhandelskæder i Danmark. For de kæ-

der, der eventuelt måtte have interesse i at udstede debetkort, vil en adgang som tredjepart til kunder-

nes indlånskonti i pengeinstitutter dog potentielt være en nyttig løsning. Det vil principielt gøre dem i 

stand til at udstede kort til kunder i forskellige pengeinstitutter og umiddelbart efter betalingen trække 

midlerne på kundernes konti eller foretage dækningskontrol i forbindelse med betalingen. 

Akkurat som for e-pengeinstitutters hævning af midler på kundernes bankkonti, skal der dog først 

udvikles det nødvendige tekniske set-up. Der er i dag ingen eksempler på debetkort udstedt af detail-

handelskæder, og det er derfor svært at give en beskrivelse af løsningens mulige udformning. Hvor-

vidt der vil være detailhandelskæder, som har interesse i at udstede debetkort, vil i sidste ende af-

hænge af de forretningsmæssige vilkår, herunder omkostningerne ved at udvikle løsningen. 

 
KONTOOPLYSNINGSTJENESTER 

De mulige tredjepartstjenester ovenfor er alle eksempler på betalingsinitieringstjenester. Som nævnt 

lægger direktivet også op til, at en adgang som TPP kan bruges til at levere kontooplysningstjenester. 

Disse kan være beregnet på at give forbrugeren et overblik over indeståendet og betalinger på dennes 

konti. Det kan også være tjenester, der går skridtet videre og analyserer forbrug og opstiller budgetter 

med henblik på at hjælpe forbrugeren med at styre sin privatøkonomi. 

Spiir er et eksempel på en dansk udbyder af kontooplysningstjenester. Selskabet blev etableret i 

2011, og dets tjeneste er at hjælpe forbrugeren med at skabe overblik over dennes budget og forbrug, 

opdelt på en række forskellige typer af forbrug, fx bolig, transport og ferie. Løsningen gør det muligt at 

samle oplysninger på tværs af alle forbrugerens konti, også hvis disse er fordelt på forskellige penge-

institutter 

   Overførslen af kontooplysninger fra netbanken til Spiir kan ske på to måder. Enten kan forbrugeren 

selv, via sin netbank, eksportere oplysninger til Spiir. Alternativt kan forbrugeren give Spiir lov til at 

hente disse oplysninger direkte i netbanken på samme måde som ved såkaldte kontokig, hvor der 

alene kan ses oplysninger og ikke foretages egentlige betalinger. Det sidste foregår uden pengeinsti-

tutternes tilladelse, dvs. Spiir har typisk ikke indgået aftale med forbrugerens kontoførende institut. 
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4. ADGANG FOR TREDJEPARTER 

Forslagets artikel 58 regulerer TPPers adgang til betalingskonti. Stk. 1 slår fast, at en bruger har ret til 

at anvende en TPP til både betalingsinitierings- og kontooplysningstjenester. Det svarer til, at TPPen 

får et krav om adgang til kundens betalingskonto givet dennes godkendelse. Retten gælder alle beta-

lingsinstitutter, der har fået godkendelse til at udføre tredjemandstjenester, men også kreditinstitutter 

og e-pengeinstitutter, som må foretage alle tjenesterne, som er beskrevet i direktivets anneks. 

Af artiklens stk. 4 fremgår det desuden, at det kontoførende institut ikke må diskriminere betalings-

ordrer, der modtages fra en tredjepart, i forhold til betalingsordrer, der kommer direkte fra betaleren 

selv. I overensstemmelse hermed understreges det i artikel 70, stk. 2, at kontoførende institut ikke må 

afvise at gennemføre en betalingsordre, hvis alle betingelser i den indgåede aftale med bruger er op-

fyldt, blot fordi den er afsendt af en tredjepart.    

Artikel 58, stk. 2, indeholder en række forpligtelser for TPPen, som skal sikre brugeren mod mis-

brug, når denne anvender tjenesten. Således pålægges TPPen at sørge for, at brugerens personlige 

sikkerhedsforanstaltninger, fx koder, ikke er tilgængelige for andre parter. Endvidere forbydes TPPen 

at lagre følsomme data om brugerens betalinger eller personlige koder eller lignende, som brugeren 

benytter til at identificere sig.   

Ifølge stk. 2 skal TPPen desuden autentificere sig på en entydig måde over for det kontoførende in-

stitut. Det fremgår ikke, hvordan dette skal foregå. Hensigten må dog være, at kontoførende institut 

skal være klar over, at det er TPPen, og ikke brugeren, der tilgår kontoen. Det er ikke tilfældet for de 

kendte versioner af overlay services, hvor TPPen anvender brugerens log-in detaljer til at logge på 

dennes netbank, og vil i en dansk kontekst gøre det nødvendigt at udvikle NemID, jf. nedenfor.  

I artiklens stk. 3 stilles krav om, at det kontoførende institut umiddelbart efter modtagelse af beta-

lingsordren bekræfter over for TPPen, at ordren er modtaget, samt om der er dækning på brugerens 

konto. Den samme forpligtelse har det kontoførende institut ikke, når det er brugeren selv, der afgiver 

betalingsordren. Dette krav kan medføre omkostninger for det kontoførende institut, fx i form af udvik-

ling af de nødvendige funktioner i netbanken. 

En dækningskontrol vil altid udgøre et "øjebliksbillede". Der stilles ikke krav om, at det kontoførende 

institut skal reservere et beløb for betalingen, og det fremgår ikke, at instituttet kan gøres ansvarlig for 

manglende dækning på et senere tidspunkt. Det kontoførende institut er således alene ansvarlig for at 

give rigtige oplysninger på forespørgselstidspunktet. Typisk vil betalingen dog blive foretaget samtidig 

med eller kort efter, at ordren er modtaget. Derfor har spørgsmålet begrænset praktisk betydning.  

Artikel 59 regulerer udstedere af såkaldte tredjemandsbetalingsinstrumenter og deres adgang til be-

talingskonti. Disse udstedere er ikke defineret i forslaget. I artikel 59 gives udstedere af tredjemands-

betalingsinstrumenter en række af de samme rettigheder som andre TPPer. Det er imidlertid uklart, 

hvorfor denne ret ikke allerede er indeholdt i artikel 58, og det bør derfor som minimum præciseres, 

hvad tredjemandsbetalingsinstrumenter dækker over. 

Sikkerhed ved netbank log-in  

Ifølge forslagets artikel 87, stk. 1, skal det kontoførende institut tillade TPPen at anvende instituttets 

autentifikatonsmetode, når det agerer på vegne af en bruger. Det kan betyde, at den pågældende 

bruger for nogle typer af tredjepartsadgang skal indtaste sit personlige netbank log-in i brugergrænse-
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fladen hos TPPen, der efterfølgende bruger dette til at logge på brugers netbank. Dette skaber en 

række udfordringer i forhold til den sikkerhedsløsning, som mange kontoførende institutter benytter. 

En af de mest anvendte løsninger til at sende fortrolig information via internettet er den såkaldte 

Public Key Infrastructure, PKI, som bl.a. NemID benytter, jf. boks 2. Teknologien er baseret på et kryp-

tografisk nøglesæt, som består af en offentlig nøgle, der er tilgængelig for alle, og en privat nøgle, 

som kun indehaveren(brugeren) har adgang til. Det er en central forudsætning i et PKI-system, at 

brugeren ikke videregiver sin private nøgle, hvilket kan sammenlignes med at overdrage sit Dankort 

og sin pinkode til en tredjemand. 

I NemID og andre netbankløsninger er den private nøgle normalt opbevaret på en sikret server, som 

vedligeholdes af udbyder. I Danmark opnår brugeren adgang til den private nøgle ved brug af NemID-

brugernavn, -adgangskode og -nøglekort. Det er en såkaldt to-faktor autentifikationsløsning, hvor brug 

af den private nøgle kræver en personlig kode, dvs. noget man kun selv ved, og en kode fra et nøgle-

kort med engangskoder, dvs. noget man kun selv besidder. 

I Danmark vil artikel 87, stk. 1, medføre, at TPPen skal have mulighed for at logge på brugerens 

netbank ved hjælp af dennes NemID. I praksis kan det gøres ved, at brugeren indtaster sit bruger-

navn, adgangskode og engangsnøgle i brugergrænsefladen hos TPPen, som derefter logger på net-

banken og foretager betalingen. Det indebærer imidlertid, at TPPen får adgang til forbrugerens private 

nøgle, hvorefter kontoførende institut ikke kan have vished for identiteten af brugeren.  

Af samme årsag er overdragelse af sin private nøgle til tredjemand i strid med reglerne for brug af 

NemID, der fastslår, at  

i. bruger skal opbevare bruger-id, adgangskode og nøglekort sikkert og forsvarligt og ikke oplyse 

disse til andre, hverken fysiske eller juridiske personer,  

ii. bruger skal sikre, at bruger-id, adgangskode og nøglekort kun bruges af bruger selv, og at ad-

gangskoden ikke aflures af andre, og   

iii. Nets DanID i tilfælde af mistanke eller vished om overtrædelse af regler eller vilkår kan spærre 

adgangskode, nøglekort eller NemID. 

Hvis TPPer skal kunne anvende NemID som autentifikationsmetode, vil det kræve en udvikling af 

løsningen. Det kan fx være en fuldmagtsløsning, jf. næste afsnit, eller udstedelse af særlige log-in 

detaljer til TPPen. Derudover skal løsningen kunne håndtere, at TPPen som nævnt skal autentificere 

sig entydigt over for det kontoførende institut. En sådan udvikling vil være forbundet med omkostnin-

ger, og det udestår, hvem der skal bære disse. 

Digital fuldmagt 

Hvis man ønsker at give en anden person adgang til at logge på sin netbank eller signere digitalt på 

ens vegne, skal der – som i den fysisk verden – gives fuldmagt hertil. At overdrage bruger-id, person-

lig adgangskode og nøgler fra et nøglekort udgør i retlig forstand en fuldmagt, men er som nævnt i 

strid med NemIDs regelsæt grundet sikkerhedsmæssige problemer, og der findes ikke i dag en fuld-

magtsløsning til at logge på pengeinstiutternes netbanker.    

I den offentlige sektor har Digitaliseringsstyrelsen udviklet en løsning, hvor der kan logges på diver-

se selvbetjeningsløsninger via et digitalt fuldmagtsmodul. På den måde har borgeren mulighed for at 

udstede en elektronisk fuldmagt, og det står borgeren frit for, hvem der skal gives fuldmagt til. Løsnin-
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gen fungerer ved, at fuldmagtstager logger ind via sin egen NemID og herefter får adgang til de sider 

og tjenester, fuldmagten vedrører, fx ansøgning om SU-lån på SU's hjemmeside. 

En overførsel af den digitale fuldmagtsløsning fra den offentlige sektor til bankerne vil dermed imø-

degå de problemer, videregivelse af login-oplysninger giver, jf. ovenfor. Selv om NemID for brugeren 

er fælles for både den offentlige og private sektor, ligger der dog to forskellige infrastrukturer bag, jf. 

boks 2. En implementering af en fuldmagtsløsning for den private sektor må derfor forventes at være 

forbundet med væsentlige omkostninger.  

 Public Key Infrastructure og NemID Boks 2  

 Public Key Infrastructure, PKI, er en sikkerhedsløsning, som bl.a. anvendes til at sende fortrolig information over internettet. 

Teknologien er baseret på et kryptografisk nøglesæt, som består af en offentlig nøgle og en privat nøgle. Tilsammen udgør 

nøgleparret sikkerheden bag PKI ved at kombinere to elementer:  

 Kryptering/dekryptering. Afsender krypterer de data, som skal sendes med modtagers offentlige nøgle. Dette kan 

sammenlignes med, at afsender bruger modtagers hængelås til at låse med. Efter at have modtaget de krypterede 

data anvender modtager sin offentlige nøgle – som er den eneste, der passer i hængelåsen – til at dekryptere data. 

Derved er modtager sikker på, at data ikke er blevet ændret af andre end afsender. 

 Signering. Hvis afsender ønsker at bevise sin identitet over for en modtager af data, kan vedkommende anvende sin 

private nøgle til at underskrive meddelelsen digitalt. I modsætning til en fysisk underskrift er en digital underskrift for-

skellig hver gang. Ved at underskrive med sin private nøgle genererer afsender en unik værdi. Hvis meddelelsen æn-

dres vil værdien også ændres. Med afsenders offentlige nøgle beregner modtager den unikke værdi af meddelelsen. 

Hvis den værdi modtager beregner er identisk med den, som afsender beregnede, ved modtager, at afsender er un-

derskriveren.    

Forløbet ved brug af PKI er således, at afsender først krypterer, dvs. låser data med modtagers offentlige nøgle, og dernæst 

underskriver med sin private nøgle. Herefter bruger modtager sin private nøgle til at dekryptere, dvs. låse op. Endelig bruger 

modtager afsenders offentlige nøgle til at verificere, at det er afsender, som har signeret. På den måde er afsender sikker på, at 

det kun er modtager, som får data, og modtager er sikker på, at afsender har afsendt data. Det er således helt central at kun 

indehaveren har adgang til den private nøgle. 

 

NemID 

NemID er en digital identitet, der dels kan benyttes til log-on af fx netbank, skat og borger.dk, og dels til digital signering, der kan 

vise, hvad der blev skrevet under på, og hvem der skrev under. NemID er anden generation af Digital Signatur. Første generati-

on var udviklet af TDC og blev lanceret i 2003. NemID er udviklet af Nets DanID og blev lanceret i 2010. Nets DanID har indgået 

aftale om registrering og udlevering af NemID på vegne af kommunerne og bankerne. I oktober 2013 var der registreret over 4 

mio. NemID.  

NemID er en todelt løsning. Den ene del kan bruges til at logge på og underskrive i netbank, mens den anden del kan bru-

ges som offentlig digital signatur (OCES)
1
 over for andre tjenesteudbydere, fx det offentlige. Selv om anvendelsen af NemID for 

brugerne er ens ved både netbank og det offentlige, ligger der to forskellige infrastrukturer bag. For den offentlige sektor er det 

OCES-personcertifikater, mens bankerne baserer sig på såkaldte korttidscertifikater.  

Et NemID kan således være specifikt til den ene eller den anden del, eller man kan kombinere de to dele i samme løsning. 

De generelle regler for NemID gælder for brug af NemID, uanset hvor, hvordan og til hvilket formål NemID er udstedt. Dertil kan 

der være aftalt yderligere regler for brug af NemID i netbank direkte med banken.  

NemID består – set fra brugerside – af tre komponenter, nemlig bruger-id, adgangskode og engangskoder (nøgler). Brugerne 

skal i praksis angive disse, hver gang NemID skal anvendes. Nøglekortet indeholder 148 fortrykte engangskoder, og af sikker-

hedsmæssige årsager kan hver kode kun anvendes én gang. Teknisk set baserer NemID sig på en teknologi kaldet PKI. Det 

indebærer, at brugeren får udstedt et nøglepar, der består af en privat nøgle og et certifikat med en offentlig nøgle. Det er disse 

nøgler brugeren får adgang til ved at logge ind med brugernavn, adgangskode og nøglekort. PKI-nøglerne skal således ikke 

forveksles med engangskoderne på nøglekortet 

 

 

 
1.
 OCES er en offentlig standard, som er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for NemID. 
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5. OPLYSNINGSKRAV 

Oplysningskravene ved udførelse af betalingstjenester er reguleret i direktivets afsnit III og betalings-

tjenestelovens kapitel 5. Reglerne pålægger udbyderne en række informationsforpligtelser over for 

brugerne og navnlig betalerne. Der skelnes mellem enkeltstående betalinger og rammeaftaler. Formå-

let med kravene er at sikre gennemsigtighed om betingelserne for brug af betalingstjenester og give 

brugerne et overblik over, hvilke betalinger der bliver eller er blevet foretaget. 

Ved brug af en TPP er det ifølge forslagets præambel 51 vigtigt, at betalerne bliver oplyst om ad-

gangens omfang, dvs. hvilke informationer TPPen har adgang til, hvordan disse kan bruges og hvilke 

betalinger den eventuelt kan igangsætte. Det bemærkes endvidere i samme præambel, at der bør 

kræves udtrykkeligt samtykke fra en bruger, når en TPP får adgang til dennes konto, dvs. brugeren 

bør bevidst og tydeligt give udtryk for at være indforstået med denne adgang.   

For så vidt angår enkeltstående betalinger, er disse betragtninger udmøntet i forslagets artikel 38, 

stk. 2, der fastslår, at TPPen inden gennemførelsen af betalingen skal stille oplysninger til rådighed for 

betaler om de udbudte tjenester og give sine kontaktoplysninger. Hvad dette dækker over, er ikke 

beskrevet. Det fremgår desuden ikke, hvilke krav der bør gælde for det udtrykkelige samtykke, og for 

at sikre, at betaleren er fuldt informeret om de tjenester, som aftalen vedrører.  

Under oplysningskravene til enkeltstående betalinger bemærkes det desuden i forslagets artikel 39, 

at TPPen umiddelbart efter iværksættelse af betalingen skal bekræfte over for betaler – og, hvis det 

relevant, betalingsmodtager – at processen er sat i gang. Derudover skal TPPen oplyse et reference-

nummer, der gør det muligt at identificere betalingen og betaler, samt orientere betaler og betalings-

modtager om beløbet og størrelsen af eventuelle gebyrer.  

Ud over disse bestemmelser må det også formodes, at TPPer, hvor det er relevant, er underlagt de 

generelle oplysningskrav, hvor der ikke eksplicit refereres til tredjeparter. Det gælder således be-

stemmelserne om forudgående information ved en enkeltstående betaling, som er beskrevet i forsla-

gets artikel 37 og 38. Disse fastslår bl.a., at brugeren, inden denne forpligtes af en betaling, skal have 

oplyst den maksimale gennemførselstid, alle gebyrer og en eventuel anvendt valutakurs.    

Dette skal dog ses i sammenhæng med forslagets artikel 36, stk. 2, der vedrører enkeltstående be-

talinger ved hjælp af et betalingsinstrument, som er omfattet af en rammeaftale. Den fastslår, at udby-

deren, der anvendes ved betalingen, ikke er forpligtet til at give de oplysninger, der skal fremgå af 

rammeaftalen. Det er fx relevant ved brug af overlay services, hvor der i forvejen foreligger en aftale 

om netbank, som indeholder de krævede oplysninger.  

Forslagets artikel 41 medvirker til en vis usikkerhed om, hvorvidt TPPer er underlagt de generelle 

oplysningskrav. Den indeholder de oplysninger, som udbyder skal give betaler umiddelbart efter at 

have modtaget betalingsordren. Flere af disse oplysninger er de samme, som en TPP ifølge forslagets 

artikel 39 skal levere straks efter, at en betaling er iværksat. Det drejer sig bl.a. om et referencenum-

mer for betalingen og oplysninger om beløb og gebyrer.   

Hvad angår oplysningskravene ved rammeaftaler, indeholder forslaget ingen særlige bestemmelser 

for TPPer, som det er tilfældet for enkeltstående betalinger. Det må dog igen formodes, at de generel-

le oplysningskrav ved rammeaftaler også gælder for TPPer. Dette understøttes af, at der i bestemmel-

serne med disse krav flere steder er tilføjet ordet "initieres", så en betaling både kan "gennemføres" og 

"initieres". 
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Modsat for enkeltstående betalinger er der ingen steder i oplysningskravene for rammeaftaler indfø-

jet noget om TPPers særlige forpligtelse til at oplyse brugerne om omfanget af deres kontoadgang, jf. 

diskussionen overfor om præambel 51. For betalers retsstilling er det imidlertid væsentligt, at aftalen 

med TPPen klart fastlægger omfanget af sidstnævntes adgang, og at det fremgår, hvilke krav der skal 

gælde for et udtrykkeligt samtykke.    

Ovennævnte oplysningskrav gælder desuden kun for betalinger – enten enkeltstående betalinger el-

ler en rammeaftale om betalinger. Forslaget indeholder således ingen oplysningskrav til udbydere af 

kontooplysningstjenester. Da denne type tjenester også kan give anledning til misbrug af oplysninger 

og brugernes midler, bør der ligeledes fastsættes oplysningskrav for kontooplysningstjenester, hvis 

disse skal være omfattet af direktivet. 

 
6. HÆFTELSE OG ANSVAR 

I betalingstjenesteloven er hæftelse og ansvar i forbindelse med betalingstjenester reguleret i §§ 61 ff. 

Bestemmelserne, der grundlæggende kunne bevares uændrede ved implementeringen af betalings-

tjenestedirektivet, fastslår, at det som udgangspunkt er udbyder af betalingstjenester, der skal bære 

tabet ved en uautoriseret betaling. I visse tilfælde, fx hvis der ved misbrug er gjort brug af en personlig 

kode, skal betaler dog bære en del af tabet. 

Ved involvering af en TPP er hovedprincipperne for hæftelse og ansvar beskrevet i præambel 52. 

Den fastslår, at brugeres og udbyderes rettigheder og forpligtelser bør være indrettet, så de tager 

passende højde for TPPens deltagelse i betalingen. Hermed forstås, at det kontoførende institut og 

TPPen skal have en tilskyndelse til at tage ansvar for den del af betalingen, der er under deres kon-

trol, og at der skal være klarhed om ansvaret i tilfælde af hændelser. 

Som forslaget er formuleret, er der imidlertid en vis usikkerhed om dets hæftelses- og ansvarsregler 

ved deltagelse af en TPP. I tilfælde af en uautoriseret betaling pålægger artikel 65, stk. 2, det kontofø-

rende institut at tilbageføre beløbet til betalerens konto. Der lægges således op til, at betaler først skal 

henvende sig hos sit kontoførende institut. Det skal ifølge Kommissionen ses i lyset af, at betaler ty-

pisk vil have et tættere kundeforhold til det kontoførende institut end til TPPen. 

Samtidig fastslås det i artikel 64, stk. 1, at det er TPPens ansvar at påvise, at en betaling er autori-

seret og blev korrekt behandlet hos TPPen, hvis en betaler gør indsigelse. Det understreges desuden 

i samme artikel, at bevisbyrden ligger hos TPPen med hensyn til at bevise, at problemer med en beta-

ling ikke skyldes nedbrud eller andre fejl i dens systemer. Denne forpligtelse synes dog alene at gæl-

de over for betaler, dvs. ikke i forhold til det kontoførende institut, der har tilbageført betalingen. 

Det efterlader grundlæggende det kontoførende institut i en slags juridisk tomrum med sit eventuelle 

krav på TPPen. Da TPPen og det kontoførende institut ikke nødvendigvis har et aftaleforhold, finder 

de almindelige erstatningsretlige regler anvendelse. Det indebærer som udgangspunkt, at det kontofø-

rende institut skal føre bevis for, at TPPen har handlet ansvarspådragende, hvilket kan være vanske-

ligt uden kendskab til sidstnævntes forretningsmæssige procedurer mv. 

I forslagets artikel 40 pålægges TPPen en særlig oplysningsforpligtelse i tilfælde af misbrug eller tvi-

ster mellem de involverede parter. Forpligtelsen gælder, hvis betalingen er iværksat via TPPens eget 

system. TPPen skal i den situation oplyse betaler eller dennes kontoførende institut om betalingens 
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referencenummer og orientere nærmere om forhold vedrørende autorisationen. Formålet er, at TPPen 

på den måde bidrager til at opklare sagen. 

Endelig ligestiller forslaget TPPer med andre udbydere af betalingstjenester i tilfælde af manglende, 

mangelfuld eller forsinket gennemførelse af en betaling, jf. artikel 80. Når en betaling iværksættes 

direkte af betaler, er dennes udbyder ansvarlig for en korrekt gennemførelse af betalingen frem til 

betalingsmodtagers udbyder. Når betalingen udføres via en TPP, er sidstnævnte ansvarlig frem til 

modtagelsen af betalingsordren hos betalers udbyder. 

En særlig problemstilling knytter sig til, at nogle typer af tjenester baseret på tredjepartsadgang for-

udsætter, at betaler oplyser sin personlige sikkerhedsforanstaltning til TPPen, jf. ovenfor, hvilket typisk 

ikke er tilladt ifølge betalers rammeaftale. Det indebærer, at betaler i forbindelse med et efterfølgende 

misbrug, der kan henføres til dennes videregivelse af sin personlige kode, vil hæfte for et større beløb 

en selvrisikoen på 1.100 kr.  

 
7. OPERATIONELLE OG SIKKERHEDSMÆSSIGE KRAV 

I direktivforslagets artikel 85-87 introduceres en række bestemmelser vedrørende operationelle og 

sikkerhedsmæssige krav for udbydere af betalingstjenester, herunder TPPer. Det fastslås bl.a., at 

udbyderne skal leve op til bestemmelser i Kommissionen forslag til direktiv om net- og informations-

sikkerhed.  Disse har til formål at sikre et generelt højt sikkerhedsniveau for forbrugernes anvendelse 

af informationsteknologi i Europa. 

Af artikel 86, stk. 2, fremgår det, at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, i samarbejde med 

ECB, skal udarbejde retningslinjer for de sikkerhedsforanstaltninger, der skal iværksættes af udbyder-

ne. Det er forventningen, at disse retningslinjer vil lægge sig op ad udkastet til anbefalinger om tredje-

parters adgang til betalingskonti fra SecuRe Pay, som er et europæisk forum til højnelse af sikkerhe-

den for detailbetalinger med deltagelse af centralbanker og tilsynsmyndigheder, jf. nedenfor.  

Derudover regulerer bestemmelserne udbyders brug af autentifikationsmetode. Ifølge artikel 87, stk. 

1, skal udbydere anvende stærk kundeautentifikation ved betalinger, medmindre ovennævnte ret-

ningslinjer giver mulighed for undtagelse. Som beskrevet i afsnit 4 skal kontoførende institutter give 

TPPer ret til at anvende deres autentifikationsmetode. Kombineret med kravet om stærk kundeautenti-

fikation giver det som nævnt en række udfordringer i en dansk kontekst, hvor der bruges NemID. 

SecuRe Pay anbefalinger  

SecuRe Pay har formuleret et udkast til anbefalinger, der skal forbedre sikkerheden ved tredjeparters 

adgang til betalingskonti. Udkastet var i offentlig høring i begyndelsen af 2013. Anbefalingerne skal 

ses i sammenhæng med anbefalingerne til sikre internetbetalinger , som SecuRe Pay offentliggjorde i 

2013, og som skal implementeres i de europæiske lande senest 1. februar 2015. Disse anbefalinger 

er rettet mod kontoførende institutter.  

Udkastet til anbefalinger til tredjeparters adgang til betalingskonti indeholder en række anbefalinger 

som skal sikre, at tredjeparter har sikkerheds- og kontrolforanstaltninger mv. svarende til de foran-

                                                   
 I forslagets artikel 66 lægges der op til at reducere beløbet fra 150 €, dvs. ca. 1.100 kr., til 50 €. 

 Se the European Commission, EU Cybersecurity plan to protect open internet and online freedom and opportunity - Cyber Security strategy and 

Proposal for a Directive, 7. Februar 2013 

 Se the European Central Bank, Recommendations for the security of internet payments, januar 2013 
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staltninger, som er indeholdt i anbefalingerne til sikre internetbetalinger. Med andre ord tilstræbes det 

med anbefalingerne vedrørende tredjepartsadgang at sikre, at brugen af TPPer ikke medfører, at sik-

kerheden forringes.  

Derudover tager anbefalingerne højde for, at der ved tredjepartsadgang er involvering af flere aktø-

rer, end når det er kontoførende institut, der alene udbyder tjenesten. Således indeholder de anbefa-

linger om samarbejdet mellem TPPen og kontoførende institut, fx ved opfølgning på sikkerhedsbrud 

og andre hændelser. Der er desuden anbefalinger om TPPens kundeinformation, der skal sikre, at 

forbrugeren er oplyst om risici mv. ved at benytte den pågældende tredjepart. 

SecuRe Pay lægger op til at anvende et princip om "comply or explain" ved implementeringen af 

anbefalingerne. Det betyder bl.a., at tredjeparter, som anvender andre løsninger, der indebærer sam-

me sikkerhedsniveau for forbrugerne, ligeledes kan siges at leve op til anbefalingerne. Hvis SecuRe 

Pays anbefalinger bliver offentliggjort som EBAs retningslinjer, jf. ovenfor, vil de i sagens natur blive 

obligatoriske.    

 

8. AFTALEFORHOLD 

Tredjepartsadgang til betalingskonti kan som nævnt medvirke til at fremme nye betalingsløsninger, jf. 

afsnit 3. Grundlæggende er der kun nærmere kendskab til den tekniske udformning for få af disse, fx 

overlay services. For hovedparten af løsningerne må det dog forventes, at der bliver behov for et vist 

samarbejde mellem TPPen og det kontoførende institut om at udvikle de nødvendige funktionaliteter, 

herunder for at leve op til forslagets krav. 

I de tilfælde, hvor det er nødvendigt med samarbejde om udvikling af en given løsning, vil det oplagt 

være reguleret ved en aftale mellem TPPen og de kontoførende institutter. En sådan aftale vil typisk 

indeholde en nærmere beskrivelse af, hvilke funktionaliteter der skal udvikles, hvem der skal bære 

omkostningerne og vilkårene for den efterfølgende drift. Uagtet dette har det været debatteret, hvor-

vidt der i direktivet skal stilles krav om en aftale mellem TPPen og det kontoførende institut.   

I Kommissionens forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv lægges der ikke op til et lovmæssigt 

krav om en sådan aftale. Det er i overensstemmelse med, at forslaget primært regulerer rettigheder og 

forpligtelser mellem udbydere af betalingstjenester og brugere. Omvendt forekommer forslaget heller 

ikke at udelukke, at udbydere, inklusive kontoførende institutter og TPPer, kan indgå aftaler på områ-

der, hvor de finder det hensigtsmæssigt. 

Kommissionens begrundelse for ikke at indføre et lovmæssigt krav om aftale er baseret på to for-

hold. For det første kan det medføre en konkurrencefordel for det kontoførende institut, idet der i afta-

ler principielt kan stilles restriktive betingelser, der udgør en barriere for TPPer. For det andet er det 

Kommissionens opfattelse, at retten til kontooplysninger og midlerne på kontiene grundlæggende 

tilhører forbrugerne, hvorfor det bør være tilstrækkeligt med en aftale mellem dem og TPPen.   

Omvendt kan der også argumenteres for, at det af forskellige årsager er hensigtsmæssigt med en 

aftale mellem TPPen og det kontoførende institut. Fx kan det medvirke til at sikre, at kun TPPer med 

den nødvendige godkendelse som betalingsinstitut får adgang til forbrugernes konti. Det hviler på en 

antagelse om, at der hos pengeinstitutter, som indgår aftaler med TPPer, vil foregå en kontrol af, at 

der alene gives kontoadgang til tredjeparter, som er betalingsinstitutter.      
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Derudover indeholder forslaget som nævnt en række krav til både TPPer og kontoførende institutter, 

der kan anføres at gøre det nødvendigt med en aftale mellem parterne. Det gælder bl.a. kravene om, 

at kontoførende institut skal give TPPen lov til at anvende sin autentifikationsmetode, samt at TPPen 

skal autentificere sig over for kontoførende institut, jf. afsnit 4. Hvordan kontoførende institut og TPPen 

rent praktisk lever op til disse krav, og på hvilke vilkår kan præciseres i en aftale.  

Endvidere er det blevet fremført, at en aftale er nødvendig for at sikre, at TPPen ikke opnår adgang 

til oplysninger, der ligger ud over forbrugerens samtykke. Det kontoførende institut skal ifølge lovgiv-

ningen leve op til visse forpligtelse vedrørende beskyttelse af kundedata, jf. afsnit 9. Uanset om det 

kontoførende institut kan holdes juridisk ansvarlig og eventuelt lider et økonomisk tab, kan en TPP's 

misbrug af sin tilladelse være skadeligt for instituttet, fx i form af mistet tillid. En aftale, der fastlægger 

rækkevidden af TPPens adgang og suppleres af de nødvendige tekniske foranstaltninger, kan forhin-

dre et sådant misbrug.   

Det er også blevet nævnt, at en aftale kan medvirke til at sikre, at TPPer, der anvender såkaldt pro-

prietær software, dvs. deres egne systemer, ikke udgør en sikkerhedsmæssig trussel for det kontofø-

rende institut. Fx kan det i aftalen være beskrevet, hvilken type software TPPen må gøre brug af i 

forbindelse med udførelsen af sin tredjepartsadgang. Vigtigheden af dette vil afhænge af udformnin-

gen af den pågældende tredjepartstjeneste og er ikke relevant for alle type af løsninger. 

Endvidere kan en aftale indeholde regler om ansvar og hæftelse ved misbrug. Uden en sådan aftale 

er det kontoførende institut som nævnt henvist til de almindelige erstatningsretlige regler, når det vil 

søge godtgørelse hos TPPen, jf. afsnit 6. En mulighed er at søge præciseret i direktivet, hvornår kon-

toførende institut henholdsvis TPPen bærer ansvaret og hæfter for tab. Alternativ kan der stilles krav 

om en aftale, der fastlægger regler for hæftelse og ansvar.  

Endelig er en aftale nødvendig, hvis TPPen skal bidrage til at dække det kontoførende instituts om-

kostninger ved at give mulighed for tredjepartstjenester. Det omfatter bl.a. omkostninger, som institut-

tet skal afholde for at leve op til krav i direktivet. Det kontoførende institut kan desuden anføre, at 

TPPen bør medvirke til at dække instituttets generelle omkostninger ved håndtering af kunder, dvs. 

ikke bare "free-ride" på den indsats, der er leveret af pengeinstitutterne.  

Til det sidste hører dog også med, at kontoførende institut kan vælge at lade forbrugerne dække en 

del af omkostningerne ved tredjepartsadgang. Det kan instituttet fx gøre ved at opkræve forbrugerne 

et gebyr, hvis deres konto skal være tilgængelig for tredjeparter. Derudover kan det fremføres, at 

TPPen ikke bør afkræves at dække omkostninger, som det kontoførende institut har, uanset om det er 

forbrugeren eller TPPen, der iværksætter en betaling.   
 
ETABLERING AF EN FÆLLES GRÆNSEFLADE  

En række af de anførte bekymringer, som mangel på et krav om en aftale mellem TPPen og kontofø-

rende institut rejser, kan eventuelt løses ved at etablere en form for fælles grænseflade for adgangen 

til konti i pengeinstitutter. Det er bl.a. blevet nævnt i Europa-Parlamentets udvalg for økonomi og valu-

tas udkast til en rapport om direktivforslaget, der er udarbejdet som led i Parlamentets behandling af 

forslaget, samt i ECB's høringssvar til Kommisionens forslag.   

                                                   
 http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2014_09_f_sign.pdf 
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Udformningen af en sådan grænseflade er ikke blevet beskrevet i detaljer, men der forekommer at 

være tænkt på et standard interface i stil med det, der kendes fra netbankløsninger som iDEAL og 

eDankort. Grundtanken er, at forbrugeren ved log-in viderestilles til en fælles grænseflade, drevet af 

bankerne, og dermed undgår at skulle give sine log-in detaljer til TPPen. Samtidig får kontoførende 

institut mulighed for at styre, hvilke oplysninger der er tilgængelige for TPPen. 

Tredjepartsadgang til brugernes konti skal herefter kunne opnås ved som TPP at koble sig på ban-

kernes standard interface. Da grænsefladen er fælles for alle banker, behøver TPPen i princippet kun 

at udvikle én løsning, som vil gøre den i stand til nå alle pengeinstitutter, der har tilsluttet sig løsnin-

gen. Det vil endvidere betyde, at TPPen vil kunne virke på tværs af EU, hvis der bliver tale om en 

paneuropæisk løsning. 

Vilkårene for at tilslutte sig den fælles grænseflade vil skulle reguleres ved en rammeaftale mellem 

den enkelte TPP og selskabet, der ejer løsningen. En sådan aftale ville eksempelvis kunne udformes i 

regi af det nye europæiske betalingsråd, Euro Retail Payments Board, som har deltagelse af europæi-

ske brancheorganisationer og centralbanker.  Det vil medvirke til at sikre, at aftalen blev indgået på 

objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår. 

Det hører dog også med, at udviklingen af en sådan grænseflade vil være forbundet med betydelige 

omkostninger. Det skal bl.a. ses i lyset af, at bankerne i Europa har forskellig teknisk set-up for deres 

netbanker. Derudover vil der være omkostninger ved den løbende drift og vedligeholdelse. Med en 

rammeaftale for deltagelse i løsningen vil det være muligt at opkræve i hvert fald en del af omkostnin-

gerne af de tilsluttede TPPer. 
 

9. PERSONDATA 

Det fremgår af artikel 84 i Kommissionens forslag, at behandling af personoplysninger skal udføres i 

overensstemmelse med direktiv om beskyttelse af personoplysninger og de nationale bestemmelser til 

gennemførelse af samme direktiv, som i Danmark udmøntet i er lov om behandling af personoplysnin-

ger. Denne lov finder også anvendelse for betalingstjenester i Danmark med de ændringer, der frem-

går af § 85, stk. 2-6, i betalingstjenesteloven.  

Betalingstjenestelovens § 85 indeholder en udtømmende angivelse af, til hvilke formål der kan ske 

behandling af oplysninger om, hvor betalingsinstrumenter har været anvendt, og hvad der er købt. 

Formålet med § 85 er bl.a. at sikre, at sådanne oplysninger ikke benyttes til uvedkommende formål, fx 

opstilling af forbrugsprofiler og kortlægning af forbrugsmønstre.  

Der er tale om en selvstændig dansk bestemmelse. Da forslaget til et revideret betalingstjenestedi-

rektiv er et totalharmoniseringsdirektiv, jf. artikel 95, bør det undersøges, om Danmark kan bevare 

reglerne i § 85 ved en gennemførelse af direktivet. Dertil kommer, at der med kontooplysningstjene-

ster lægges op til at indføre en ny type tjenester, som bl.a. kan være at opstille forbrugsprofiller mv.  

I henhold til persondatalovgivningen skal kontoførende institut som dataansvarlig træffe de fornødne 

tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så kundedata ikke kommer til uvedkommendes kend-

skab. Endvidere kan kundedata kun videregives til tredjemand i begrænset omfang og med kundens 

udtrykkelige samtykke efter såvel persondataloven som lov om finansiel virksomhed. Denne lovgiv-

ning harmonerer grundlæggende ikke med de aktiviteter, der lægges op til at regulere i form af konto-

oplysningstjenester og visse betalingsinitieringstjenester.   

                                                   
 Se https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131219.en.html 
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BILAG 1: OPGAVEBESKRIVELSE FOR ARBEJDSGRUPPEN 

Tredjeparter kan have interesse i at opnå adgang til konti i banker med kundens godkendelse. Det kan 

fx være ved handel på internettet, hvor en tredjepart kan iværksætte betalingen til forretningen via 

kundens netbank. Disse aktiviteter betegnes som Payment Initiation Services. En anden type tjenester 

er Account Information Services, hvor tredjeparten giver kunden et samlet overblik over indestående 

og transaktioner på dennes konto eller konti. I begge tilfælde opnås adgangen ved, at kunden overla-

der sine log-in detaljer til tredjeparten, der efterfølgende logger på kundens netbank og udfører sit 

opdrag. Der kan desuden være andre tjenester, som er baseret på, at tredjeparter kan iværksætte 

betalinger fra eller reservere beløb på kunders konti.  

Tjenester baseret på tredjeparters adgang til konti i banker er i dag ikke reguleret i betalingstjene-

stedirektivet. Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til en revision af dette direktiv. 

I forslaget lægges op til, at denne type tjenester fremover skal defineres som en betalingstjeneste, og 

at tredjeparter, der udbyder tjenester på baggrund af en adgang til kunders konti, skal reguleres som 

et betalingsinstitut. Det indebærer, at de får "europæisk pas" mod at skulle leve op til en række har-

moniserede krav. Derudover indeholder forslaget bestemmelser om tredjeparters information til kunder 

og betalingsmodtagere og deres øvrige rettigheder og pligter, inklusive et krav om adgang til konti i 

banker med kundens accept.   

Den juridiske arbejdsgruppe under Betalingsrådet bedes foretage en analyse af de problemstillinger, 

der knytter sig til en regulering af tredjeparters tjenester som foreslået af Kommissionen. Analysen bør 

omfatte en beskrivelse af de mulige tjenester, der falder under Payment Initiation Services og Account 

Information Services, og af baggrunden for at regulere tredjeparters adgang til bankkonti. Derudover 

bør den vurdere Kommissionens forslag til regulering af tredjeparter og deres tjenester, inklusive reg-

lerne om ansvarsfordeling og indgåelse af aftaler mellem kunder, banker og tredjeparten. Arbejds-

gruppen bedes desuden identificere eventuelle uklare bestemmelser i forslaget vedrørende tredjepar-

ter og så vidt muligt søge disse afklaret.  

En særlig problemstilling, som arbejdsgruppen bør analyse, er de risici, der fremkommer ved, at 

kunden overdrager log-in detaljerne til sin netbank til en tredjepart. I Danmark foregår log-in ved brug 

af NemID, som også giver adgang til bl.a. en række offentlige tjenester via den fælles-offentlige løs-

ning Nem Log-in. Sker der en kompromittering af en kundes NemID, åbner det således ikke bare op 

for misbrug af midler på kundens bankkonto, men også af oplysninger, der er registreret hos det of-

fentlige og andre private tjenesteudbydere.  

Arbejdsgruppen skal præsentere sin analyse på Betalingsrådets første møde i 2014. Betalingsrådet 

kan vælge at offentliggøre analysen. 


