Regler
Kreditorregler for det fælles indbetalingssystem
1. Det fælles indbetalingssystem
Ved det fælles indbetalingssystem forstås et system, hvor kreditorer opkræver tilgodehavender hos
sine debitorer ved hjælp af et kreditorudarbejdet indbetalingsbilag , der benævnes "indbetalingskort".
Betegnelsen "pengeinstitut" anvendes for de pengeinstitutter, (herunder BG Bank) samt disses filialer
(herunder posthuse), der har indgået aftale om at modtage indbetalingskort.
Debitor kan indbetale via indbetalingskortet i pengeinstitutter eller ved at sende indbetalingskort til sit
pengeinstitut til debitering på debitors konto. Pengeinstituttet er berettiget til at opkræve et gebyr for
modtagelse af indbetalingskortet.
2. Tilslutning til systemet
Aftale om kreditors tilslutning til systemet træder først i kraft , når kreditors pengeinstitut har godkendt
kreditors udformning af indbetalingskortet.
Ved tilslutning til systemet tiltræder kreditor samtidig "Krav og retningslinier for trykning af
indbetalingskort".
3. Bogføring og advisering
Kreditors konto krediteres på 2. ekspeditionsdag efter betalingsdagen. Hvis krediteringen sker senere,
kan kreditor alene gøre krav på rentegodtgørelse i form af en tilbagevalidering af det krediterede
beløb, og kun såfremt en senere kreditering har forårsaget, at kreditor lider rentetab herved.
4. Betalingsdag
Når indbetalingskortet indbetales i pengeinstitut eller på posthuset , er betalingsdagen den dag,
indbetalingskortet stemples i pengeinstituttet. Sker betalingen ved overførsel fra debitors konto, er
betalingsdagen den dag, debitors konto debiteres.
Rettidige betalinger, som ikke tilbageføres, anses som frigørende betaling for debitor.
5. Tilbageførsel
Kreditors pengeinstitut er berettiget til at tilbageføre et beløb fra kreditors konto , såfremt
1. kreditering af beløbet skyldes en fejl begået af pengeinstitut eller dettes servicecenter , eller
2. krediteringen hidrører fra en betaling, der ikke honoreres. Tilbageførslen sker senest på 5.
bankdag efter betalingsdagen.
6. Kreditors ansvar
Kreditor er ansvarlig for, at indbetalingskortet lever op til "Krav og retningslinier for trykning af
indbetalingskort", og for at oplysningerne er korrekte.
7. Pengeinstitutternes ansvar
Kreditors pengeinstitut, debitors pengeinstitut, indløsende pengeinstitut samt disses servicecentre er
ansvarlige for egne fejl og forsømmelser i forbindelse med adviseringer og /eller betalinger. Ansvaret
er begrænset til en kreditering af det indbetalte beløb og en rentegodtgørelse jf. punkt 3. Yderligere
ansvar kan ikke gøres gældende, heller ikke ansvar for indirekte følger eller videregående
skadevirkninger.
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8. Ødelæggelse , beskadigelse eller bortkomst af data
I tilfælde af ødelæggelse, beskadigelse eller bortkomst af data til brug for behandling af indbetalinger ,
påtager pengeinstitutterne sig alene at genfremstille data i det omfang, dette er muligt.
9. Force majeure
Pengeinstituttet er ikke ansvarlig for tab, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller
lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer,
strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om pengeinstituttet er part i konflikten, herunder at
konflikten kun rammer dele af pengeinstituttets funktioner.
10.
10. Gebyrer
Gebyrer i forbindelse med tilslutning til systemet fremgår af det til enhver tid gældende prisblad .
11.
11. Misligholdelse
I tilfælde af misligholdelse af aftalen , kan aftalen ophæves uden varsel.
12.
12. Opsigelse
Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med 1 måneds varsel.
Fra opsigelsestidspunktet (dvs. når opsigelse modtages i pengeinstituttet eller af kreditor ) må debitor
ikke udsende indbetalingskort til sine kreditorer .
Indbetalingskort, der er udsendt inden opsigelsestidspunktet og som modtages i et pengeinstitut inden
15 måneder, efter at opsigelsen er registreret i systemet, er underlagt denne aftale.
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