
 

Uddrag af Lov om Betalinger (Lov nr. 652 af 8. juni 2017) 
 

Hæftelses- og ansvarsregler 

 

§ 99. Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af 
uautoriserede betalingstransaktioner, jf. § 97, medmindre andet følger af § 100. Ved en 
uautoriseret transaktion skal betalerens udbyder straks og senest ved afslutningen på den 
efterfølgende arbejdsdag tilbagebetale betaleren beløbet, medmindre betalerens udbyder har 
rimelige grunde til at have mistanke om svig og underretter Finanstilsynet om disse grunde. 
Stk. 2. Hvor en uautoriseret betalingstransaktion er iværksat via en udbyder af 
betalingsinitieringstjenester, skal den kontoførende udbyder tilbagebetale betaleren beløbet 
straks og senest ved afslutningen på den efterfølgende arbejdsdag, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Er udbyderen af betalingsinitieringstjenester ansvarlig for den uautoriserede 
betalingstransaktion, skal udbyderen af betalingsinitieringstjenesten efter den kontoførende 
udbyders anmodning straks holde den kontoførende udbyder skadesløs for tab eller betalte beløb 
som følge af tilbagebetalingen til betaleren, jf. § 98, stk. 3. 
Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om den tekniske gennemførelse af 
underretningen, jf. stk. 1, 2. pkt.  
 
§ 100. Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af 
andres uberettigede anvendelse af en betalingstjeneste, medmindre andet følger af stk. 2-5. 
Betaleren hæfter kun efter stk. 3-5, hvis transaktionen er korrekt 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 betalingstjenesten, hvis betalerens 
udbyder godtgør, at den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har 
været anvendt, og 

1) at betaleren har undladt at underrette betalerens udbyder snarest muligt efter at have fået 
kendskab til, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet eller 
den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 

2) at betaleren med forsæt har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der 
har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 5, eller 

3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. 
Stk. 5. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres 
uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, når den til betalingstjenesten hørende personlige 
sikkerhedsforanstaltning har været anvendt og betalerens udbyder godtgør, at betaleren med 
forsæt har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget 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 
betalingsinstrument er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den 
personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker 
betalingsinstrumentet spærret,  

2) når det er forårsaget af handlinger, der er foretaget 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 foranstaltninger, jf. § 94, stk. 1, nr. 2.  
Stk. 7. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis udbyderen ikke kræver stærk 
kundeautentifikation, medmindre betaleren har handlet svigagtigt. 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 tillige, hvis tabet, tyveriet eller den uberettigede 
tilegnelse af det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument eller den til betalingstjenesten 
hørende personlige sikkerhedsforanstaltning ikke kunne opdages af betaleren forud for den 
uberettigede anvendelse. 
Stk. 9. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis betalingsmodtageren vidste eller 
burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingstjenesten. 
Stk. 10. Stk. 1-9 finder tillige anvendelse på elektroniske penge, medmindre det ikke er muligt for 
betalerens udsteder af elektroniske penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet. 
 
 


