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7. Specielt for indbetaiingskort:

- skal afleveres i fiiialen senesl 3 bankdage før forfald. Airiv
kviiteringsdelen og behold den selv

- skal tydeligt påføres registrenngsnummer, kontonummer og
underskrilt

- skal paføres betalingsdato, hvis dette ikke er fortrykt
- som ikke er påføri betalingsdato, iretales på 3. dagen eiter

modtagelsen
- der afleveres senere end 3 bankdage fø;'forfald, henvises :ii

kassen

l-lvis der ikke er dækning på kontoerr, reiurneres indbetalings-
kortene, og der beregnes det til enhver tid gældende gebyr far
returnering.

8. Omkostninger for Arbejdemes Landsbank ydelse af Beta'
lingsservice, herunder gebyrer, porto m.v., oplyses ai Arbej-
dernes Landsbank

9. Arbe,jdernes Landsbank er ikke ansvarlig for følger af fcrsrn-
kelser hos andre pengeinstitutter og Posi Danmark eller {or ik-
ke*ettidige betalinger. hvis dette skyioes, at kunden ikke i':ar

overholdt beiingelserne i denne aftaje.

Arbejdemes Landsbank er ikke ansvarlig for eventuelle følge;
af, at Arbejdernes Landsbank ikke har fået meoCeielse cm
aendringer i kundens retlige forhod, sårsom konkurs, døci,

umyndiggørelse m.v.

Hvis indbetalingskortet er fejlagtigt lremsendi eiier ikke er kcr-
rekt udfyldt, pi{ager pengeinstituttet sig ;ntet ansvar for retiidig
indbeialing.

I øvrigrt gælder Arbejdemes Landsbanks almindelige forret-
nings6etiirgelser, som kunden har modtaget et eksemplar al.

10. Denne aftale kan opsiges og aerrdres ieverensstemmelse
med Arbejdemes Lands banks alm indelige f orretningsbetin ge l -

sersamt iGenerelle regler for de$orer i Betalingsservice" ne-

dentor.

Aftale om Betalingsservice
Parter
Kunde

a,/s uargueri Lcen
Ny Carlsbergvej L6-20
L?60 København V

1. Arbe.jdernes Landsbank må, om onsket, gennemføre beta-
iinger via Betalingsservice.

"Generelle regler for debitorer i Betaiingsservice" er vedlagt
denne altale som biiag og gælder for de betalinger, der gen-
nemføres via Betalingsservice.

2. Arbejdemes Landsbank har kun pligt til at udløre betalinger,
hvis der er dækning tor det fuide beløb på kontoen - eller beta-
linger, der er truffet særskilt aftale om.

3. Arbejdemes Landsbank må undtageisesvis og i særlige tii'
tælde ornadressere betaiingsopkrævninger, så de sendes di-
rekte til Arbejdemes Landsbank.

lndbetalingskort o.1., som jeg modtager personligt, forsynes
med kontonummer og indleveres straks til Arbejdemes Lands-
bank. Hvls opkrævningeme ikke ar indleveret sene§t tre bank-
dage før forfald, er Arbejdemes Landsbank ikke ansvarlig for
nnanglende eller for sen beialing.

4. Ari:ejdernes Landsbank skål straks undenettes, hvis der
sker ændringer i de aftalte betalingsordrer. Arbeicemes
Landsbank er uden ansvar, hvis leg ikke har givet besked om
sietning/ændring senest to bankdage før betaling skal ske. For
Nets-indbetalinger gælder særlige regler, jf. bilaget.

5. i slutningen af måneden modtager ieg en betalingsovercigt,
omhandlende den lølgende måneds beialinger.

For øvrige betaiinger fremsendes kun meddelelse efter forud'
gående aftale. Giroindbetalingskort i sæt, ratebilletter osv.
fremsendes, nar sidste betaling er sket. Kontoudskrifier frem-
sendes ved fuld side eller etter særiig attale.

6. Specielt for Betalingsservice med bucigetskema:

- Hvis beløirene på buCgetskemaet ændres væsentligt, skalieg
meddele dei tii Arbejdernes Landsbank.

- Eanken hclder løbencie øje med, at det aftalte budget holder.
- jeg far besked om at budgettet er revideret.
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Underskrift
Pengeinstituttets underskrift

l\,i^\ .\
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AFbei aelneå

Dato: f

-zåndsbank

Pengeinstitutiet

Årbejdernes Landsbank
Filialen i Sydhavnen
Borgbjergsvej 32
2450 Københavr. Sv

Debiteringskontonr. for evt. gebyr

Uden budger-skeEa

A/B Margueritten
Jeg beder herved Arbe.idemes Lancsbank yde Betaiingsservice
i{ølge afgivne betalingsordre. Sarr,!5§ e*lærer jeg mig indfor'



Betalingsservice er beregnei til periodisk iilbagevendende ireialrn- Hvis kunden ikke haren tilsiutningsaftale, har Arsderr-es l'ands-
gerr men kreditor kan også iværksætte engangsbetalingrer.eller ?1-. U*f. ret til at tilbageføre eventueile gennemførte *tdinger og af-
ge Betalingsservice til udbetaling af fx overskyden& acontobeløb til melde eventuelle [etalingsaftaler i hånhotd tii pid. 8.3. - -

kunden.

Generelle for debitorer i Betali sservtce

1. Hvad er Betalingsservice?

Beiaiingsservice er en betaiingstjeneste, som kunden kan bruge til
at betale regninger i danske kroner iil de kreditorer, der er iilsluftet
systemet. Når kunden nar indgået en betalingsaftaie, kan kredilor
iværksaete betaling fra kuncjens til kreditors konto.

2. Delinitioner

2.1 Afvisning
Afuisning af en betaling rnecifører, at denne ikke gennemføres.
Kunden kan afuise en komrnende betaling, hvis betingelseme er op'
fyldt, 1f pkt, 8.1,

2.2 Bankdag
Bankdage er alle dage, undtagen lørdage, søn- og helligdage, he'
dag efter Krjsti himmeifartsdag, grundlovsdag, iuleaftensdag og nyt-
arsaftensdag.

2.3 Betalingsaftale
En betalrngsaftale er en aftale mellem kunden og kreditor om, ai
kreditor må benytte Betalingsservice iil at iværks;ette betalinger lra
kunden. Kunden kan indgå betalingsaftalen direkte med kreditor eller
med Arbejdernes Landsbank på kreditors vegne.

i2.4 Betalingsdag
tsetalingsdagen er den dag, hvor beiøbet hæves på kundens konto.

Betaiinger bliver kun gennemiørt på bankdage.

2,5 Betalingsoversigt
Betalingsovirsigten er en oversigt, der viser den kommende mårreds
betalinger ira kundens konto. Kunden får oversigten elektronisk eller
med almindeiig post umiddelbart før et månedsskifte.

2.6 Elektronisk betalingsinformation
EleKronisk betalingsinformation er eleklronisk levering af betalings-
oplysninger, som kuncjen kan vælge at mod{age isin netbank ogleller
sin eiektroniske postkasse.

2.7 Elektronisk postkasse
En eleKronisk postkasse er et system, som kunden kan b,ruge til at
modtage elektronisk betaiingsinform ation.

2.8 Nets
Nets Denmark A/S, CVR-nr. 20 01 61 75, er det selskab, der admi'
nistrerer Betalingsservice. Nets er som udbyder af betaJingsijenester
underlagt Finanstilsynets iilsyn.

2.9 Tilbageførsel
Tilbageførsel al en betaling medfører, at beløbet tilbageføres lra
kredilors konto til kundens konto. Kunden eller Arbe.|demes Lands-
bank kan anmode om tilbageførsel af en gennemtørt betaling, hvis

beiingelserne er opfyidt, jt. afsnit 8.

2.10 Tilslutningsaftale
En iiisiutningsaftaie er en aftale mellem kunden og Arbe.i&rnes
Landsbank om, at kunden kan bruge Betalingsservice.

3. Tilmelding til Betalingssentice

3.1 Tilslutningsaftalen
Det er en forudsætning for at bruge Beialingsservice, at kunden har
indgået en tiislutningsaftale med Arbeidernes Landsbank.

Arbejdernes {-andsbank
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Hvis kunden ønsker at bruge Betalingsservice, skal kunden henuen-
de sig til Arbejdernes Landsbank. Arbejdernes Landsbank er ikke
forpiigtet tii at indgå en tilslutningsaftale med kunden, men afgør efter
en individuel vurdering, om kunden må bruge Betalingsservice

Når kunden har indgået en tilslutningsaftale med Arbejcemes
Landsbank, kan kunden indgå betalingsaftaler.

3.2 Begler
Nrå,r kunden indgår en tilslutningsafta.e. forpligter kunden sig tt; ai
overholde Generelle regler for debitcrer i Betallngsservice.

4. Betalingsattaler

4.1 Betalingsafialers virkning
Nar kunden indgår en betalingsaftale. giver kunden tillalelse iil, at

kreditor kan iværksætte overførsel al beiøb mellem kundens og kre-
ditors konto på den betalingsdag, son kreditor angiver.

4.2 Oprettelse af betalingsaftaler
Kunden kan opretie betalingsaffaler oå 6n af følgende måder:

Kunden kan indgå en betalingsa{tale nTed kreditor, som iridb'e'
retter betalingsa{talen til Nets.
Kunden kan indgå betalingsaftaler med kredrtorer via Arbeider'
nes Landsbank fx i kundens netbank
Kredilor kan på sin hjemmeside have opsat et link til en tilmel-
dingsformular hos Nets, hvcr kunden kan indgå en betalingsaf-
tale.

4.3 Brug al betalingsaftaler
Når kunden indgår en ny betalingsaflale. vil den fremga af beta-
lingsoversiglen sorn nyoprettet.

Betalinger vil tidligst kunne ske via Eetalingsservlce måneden efter,
at betalingsaftalen fremgår af betalingsoversigten. lndtil Ca, rnå
kunden betale til kredilor på anden vis.

4.4 Ændring at kontonummer
Hvis kunden ønsker at ændre den konto, som en belaiingsafiale er
tilknyitet, skal kunden altale dette med Arbejdernes Landsbank.

5. Advisering i Betalingsservice

5.1 Betalingsoversigten
Hvis kunden har betalinger i den konrmenCe måned, vii kunde:r
modtage 6n eller llere betalingsoversigtei'.

Betalingsoversigten stilles til rådighed for kuncien eleKronisk og/etler
på paprr ahængig af, hvad kunden har aftalt med Arbe:demes
Landsbank.

Hvis kunden harvalgi udelukkende at modlage betalingsoversigten
elektronisk, skal kunden være opmærksom på reglerne i afsnit 6.

5,2 Hvomår får kunden betalingsoversigten?
Hvis kunden har betalinger den kommende måned, vil Betalings-
oversigten på papir være fremme hcs kunden inden månedsskiftet,
hvis postgangen er normal,

Modtager kunden betalingsoversigten elektronisk, vil betaiingsopiys-
ningerne være iilgængelige ior kunden i netbanken og/eller kundens
elektroniske postkasse inden månedsskiftet.

5.3 Behlingsoversigitsns indhold
Beløbet, betalingsdagen, kreditors navn samt opiysninger orn ireta'
iingen fremgår af beialingsoversigrten, så kunden entydigi kan iden-
tificere betalingen.
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Generelle ler for debitorer i Betal

Sammen med betalingsovemigten kan kunden modtage bilag med
ydertigere information fra kreditor.

Hvis kuncien har valgt at rioCtage elei<ironisk betalingsinformation,
svarer betalingso$ysningerne til de oplysninger, der fremgår al be-
taiingsoversigten på papir.

5.4 Betalingsoversigten som laKura
Betalingscversigien kan erstafte en taktura. Det samme gælder
eleKron is k betalingsinformation.

5.5 Kopi af betalingsoversigten på papir
Kunden kan i Arbejdemes l-andsbank bestille en kopi af betalings-
oversigien. Kopien kan udskives i det år, hvor betalingen er foreta-
get og de afterfølgende 5 år.

Kunden kan få oplysl prisen for kopien i Arbejdemes Landsbank.

6. Særligt om elektronisk betalingsinformation

6.1 Aftale om elektronisk betalingsinlormation
Kunden skal aftaie mecj Arbejdernes Landsbank, hvis kunden ude-
iukkende ensker at modtage elektronisk betalingsinformation.

Hvis kuncjen senere ønsker at modtage beialingsoversigten på papir,
skal kunden ærrdre aftalen med Arbejdemes Landsbank.

Aft alen om elekironis k bet al in gsinf orm ation bortf alder au'tom atisk,
hvis kundens aftale om netbank ophører. Kunden vil derefter modta-
ge betaiingsoversigten på papir, medmindre tilslutningsattalen sam'
tidig ophører.

6.2 Kundens ptigter ved elektronisk betalingsinformdion
Hvis nunden har aftali, at kunden udelukkende modtager elektron'sk
i:eialingsinforrnation, er det kundens ansvar at kontrollere, at kunden
har modiaget denne,

Kunden skal straks kontaKe Arbejdemes Landsbank, hvis kunden
ved månedsskiftet ikke har moCtagei en forventet eieKronisk beta-
lingsinforrnation, eller kuncien har konstateret fejl i sit udstyr, der for-
hindrer kunden r at mocttage betalingsrnformationen eleldronisk.
Ar§demes Landsbank vil da sørge for, at betalingsinformationen
bliver fremsendt pri ny - enten eleKronisk eller på papir,

Hvis kunden ikke henvender sig siraks, risikerer kunden at overskride
fristen for at afuise en betaling, jf. pki 8.1 .

Det er kundens ansvar, at kundEns egei uds§r som fx computer,
programnei og intemetopkobiing er egnet til at modtage elekronisk
betaiingsinformation. Kunden erogså sefu ansvarlig, hvis manglende
adgang tii informationen skyldes forhold hos fx kundene teleselskab
eller kundens intemetudbyCer.

6.3 Papirkopi af elellronisk betalingsinformdion
Kunden kan bestille en papirkopi af elektronisk betalingsinformation
i Arbejdernes Landsbank. Kopien kan udsknves i det år, hvor beta-
lingen er foretaget og de eltedølgende 5 år.

Kunden kan få oplysi prisen for kopien i Arbejdemes Landsbank.

6.4 Adgang til eleHronisk betalingsinformation
Kunden vi! I sin netbank og/eller sin elektroniske postka§se som mi'
nimum lrave adgang til eleKronrsk betalingsintormation iden måned,
hvor betallngen er foretagei, samt i de efteriølgende 13 måneder.

Arbejdemes Landsbank kan oplyse kunden om, hvor længe eleKro'
nisk i:etalingsinformation opbevares i kundens netbank, mens udby-
cjeren af den elektroniske postkasse kan oplyse, hvad der gælder lor
denne.

' Arbejdernes Landsbank

1. nov.2009

Hvis kunden har behov for at opbevare eleKronisk betaiingsinfor-
malion ien længere periode, kan Arbejdemes Landsbank og/eiler
udbyderen af kundens elektroniske postkasse oplyse kunden om
kundens muligheder for at gemme eller udsknve betalingsinlorma-
lionen- De kan også oplyse, hvordan kunden skal forholde sig, hvis
kunCen skifier pengeinstitut.

7. Gennemførelse af betalinger

7.1 Sam§kke til gennemførelse af en betaling
Kunden giver samtykke til gennemføreise af en betaling, når kunden
indgår en betalingsa{tale med kreditor. Kuncien kan tilbagekalde
sam§kket ved at afmelde betalingsafialen jf. pid. 1C.1 eller veci at
bruge kundens ret iil at afuise eller iilbageføre en i:etaling r henholci
pi<t. 8.1.

Hvis der ikke foreligger en gyldig beialingsaftale, kan kunden gere
indsigelse if. afsnit 9.

7.2 Dælming på kundens konto
Der skal være daekning på kundens konto på betalingsdagen- r-ivis

der ikke er dækning på kontoen for alle betalinger den pagæloend€
dag, er Arbejdernes Landsbank berettiget til ai tilbageføre alle ca-
gens betalinger, jf. pirt. 8.3.

7.3 TidspunH for gennernlørelse af betalinger
Beløbet hæves på kundens konto på den betalingsdag, scm kieditcr
angiver.

7.4 Fastsættdse af betalingsdag
Kredilor skal angive en beialingsdagt som er ioverensstemme.se
med jeres afrale. lskal aftale indbyrdes, hvis kreditor skai ændre en

aftalt betalingsdag.

7.5 Belaling og kvittering
Betaling ka kundens konto via Betalingsservice anses sorn betaiir:g
med frigørende virkning for kunden,

Kunden er berettiget til at anse en kontoudskrift, hvoraf betalingen

kemgår, som kvittering for gennemført betaiing. Dette gælder dog
ikke, hvis betalingen efterfølgende tilbageføres.

Ønsker kunden en særskili kvittering for en betaling, sorn er gen-

nemført iløbei af de foregående 15 måneder, kan kunden besiille

den i Arbejdemes Landsbank. Kunden kan få opiyst prisen i Arbel-
dernes Landsbank.

7.6 Uaksimal gennemfurelsestid
Den sarnlede gennemførelsestid er maksimalt 6n bankdag.

8. Atvlsning og tilbageførsel af betalinger

8.1 Generel afvisnings-itilbagelørselslrist
Kunden kan senest den 7. i betaiingsmåneden atvise en komrnerde
betaling eller anmoie om tilbageførsei af en gennemiørt betaiing i

den pågaeldende måned.

Hvis kunden på betalingsoversigten for den kommende rnåned kan

se, at der skai ske en betaling tx den 25.. kan kunden senest afuise

betalingen den 7. i betalingsmåneden.

En afuisning medfører ingen bevægelser på kundens konto. Hvis

betalingen allerede er gennemtørt, vil det overtørte beiøb biive trlba-
geløÅ tra keditors konto til kundens konto. Oplysninger cm iiibage-
førslen vil fremgå af kundens posteringsoversigt eller kundens

kontoudtog.
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Hvis betaiingen er uautoriseret eller §lbehæftet, vi! betalingen r srn
helhed Hive tilbageføri via Arbejdemes Landsbank. Kunden vii biive
stillet, som om betalingen ikke var blevet gennemført.

9.3 Udløb al trister
Hvis den dag, hvor fristen for at fremsætte indsigelse udlober, ikke
er en bankdag, er fristen den tørsle bankdag herefter.

10. Ophør af betalingsattaler

10.1 Kundens afmelding af en bedalingsattale
Kunden kan til enhver tid meddeie Arbe.ldernes l.andsbark eller en
kreditor, at kunden ønsker at afmelde en betal:ngsaftale.

10.2 Hvomår får en afmelding virkning?
En afmelding af en betalingsaftale får virkning hurtigst muligt. E:r :l-
meldng får dog seflest virkning for beialinger, der skal finde sted 3
bankdage efier, a.t Nets har modtagei kundens afmelding fra Arbej-
demes Landsbank eller fra kredrtor.

10,3 Bortlald af bdalingsaltaler ved manglende brug
En betalingsaftale kan bortfaide, hvis beialingsaftalen ikke har været
brugt inden for en periode på 15 måneder. Kunden vil få necjcie lelse
om dette på næste betalingsoversigt.

10.4 Bortfald ved ophør aI tilslutningsaftale
Hvis kunciens tiisluiningsaftale med Arbejdemes Landsbank ophøter
jf. pkt. 12.2, borttalder alle betalingsaftaler tiirneldt unoer:ilstuinings-
aftalen.

10.5 Hvis kreditor stopper med at bruge Betalingsservice
Hvis kreditor ikke længere vil kuge Betalingsservice, bortialder kun-
dens betalingsaftale med kreditor automatisk.

10.6 Konseloens af afmelding eller bortfald
Når en betalingsaftale er almeidt eller bortfaldet, kan kreditor ikke

Iængere iværksætte betalinger fra kunden. Eventueile betalinger. der
er adviseret, men encinu ikke gennemføy't, vil ikke blive gennemlød.

Ophørle betalingsaftaler vil kemgå af betaiingsoversigien.

11. Kundens oPsigelse al til§lutningsaftalen

11.1 lngen lrist ror kundens opsigelse
Kunden kan til enhver tid skriftligt opsige sin tilslutningsafiale over ior
Arbejdemes Landsbank.

11.2 Konsekvens al kundens opsigelse
Fivis kunden opsiger tiislutningsaflalen. bortlalder alle betalingsafta-
ler, der er tilmeldt under denne. Det betyder. at kreditor fremover ikke

kan huge Betalingsservice til ai opkræve betalinger fra kunden.

Selvom betalinger fremgår af betalingsoversigten, vii disse ikke btive
gennemført, hvls betalingsdagen ligger senere end tidspunktet ior
tilslutningsaftalens ophør.

11.3 Hvornår får opsigelsen virkning?
Kundens opsigelse af iilslutningsaftalen får virkning hurtlgst muiigt,
dog senesi loi betalinger, der skal finde stecj 3 bankdage efter, at

Arbejdemes Landsbank har modtaget opsigelsen

12. Arbeidernes Landsbanks opsigelseiopheevelse
af tilslutningsaftalen

12,1 Arbeidemes Landsbanks varsling af ophør
Arbejdemås Landsbank kan opsige kundens tilslutningsaftale skrift-
ligt med mindst 2 miineders varsel.
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Afuisningen eller tilbagefør'slen gælcier kun den konkrete betaling og
sajecjes ikke for fremtidige betalinger i henhold til betalingsaftalen.
Ønsker kunden at standse fremtidige betalinger generett, skal kun-
den almelde sin betalingsaftale, jf. pkt. 10.1.

En betaling kan kun atuises elier tilbagetøree i sin helhed.

8.2 Hvordan afuiserltilbagelører kunden en betaling?
Kunden skai give Arbejciernes Landsbank meddelelse senest den 7.

i betailngsmaneden, hvis kuncien ønsker at afuiseÅilbageføre en be'
taiing.

Kunden kan give meddeleisen eiekironisk isin nelbank, ved brev til
Aroejdernes Landsbank eiler pii anden vis, hvis kunden har aftalt
dette nrei Arbejdernes Landsbank.

8,3 Arb€]dernes Landsbanks tilbagelørsel at betallnger
Arbejdemes Landsbank kan tilbageføre en gennemført beialing i

følgende situationer:

* Der er ikke d;ekning på kundens konto på i:etalingsdagen' og
betalingen overstiger kr. 1.000,-.* Kunden ha. ikke indgået tils[$ningsaftale med Arbejdemes
Landsbank.- Arbeldernes Landsbank har hævei tilsiutningsaftalen iør beia-
irngsdagen.. Betailngsaftalen er bortfaldei, Iordi kundens kontotorhold med
Arbeidemes Landsbank er ophørt før betalingsdagen.

' Der er tell ved betalingsdata eiler.red behandlingen af dtsse.

Arbe;dernes Landsbanks anrnodning om tilbageførsel skal være
Neis i heende senest 2 bankdage efter beialingsdagen. Nels vil der-

efter sørge ior, at beløbet til'oageføras {ra kredilors konto iil kundens

konio.

Arbe.jdemes Lanchbank vil give kunden meddelelse om iilbageførs-
len. når den er foretaget.

8,4 Udløb at frister
Hvis cien dag, hvor en fiist for at anmode om afuisning eller tilbage'
førsei udløber, ikke er en bankciag, er frislen den første bankdag
herefter.

9. lndsigelser

9.1 Uautoriserede og feilbehæftede belalinger
En betaiing anses lor uautoriseret, hvis der ikke foreiigger en gyldig

betalingsaftale-

En betaiing anses tor ieilbehæftet, hvis den ikke er korreK regiskerel
og bogført, eller hvis betaiingen er rarni af tekniske svigi eller andre

tilsvarånde fejl fra Nets'eiler Arbejdernes Landsbanks side, fx hvis

der er uoverensstemmeise mellem det adviserede og det bogløde
beløb.

9.2 Kundens indsigelsesmulighoder
Kunden kan over for Arbejdernes Landsbank lremsætie indsigelee

om,

" al kunden rkke ha. en betaiingsaftale med kreditor om brug af

Betelrngsservice i ciet pågældende s§ldtorhold, eller* at en betal:ng er fejlbehæftet.

Hvis kunden rnener, at en gennemfød betaling er uautoriseret elier

fejii:ehæftet, skal kunden henvende sig iArbejdemes Landsbank

snarest muligt efter, at kunden er blevet bekendt med feilen' og se'
nest 13 måneder elter betalingsdagen.
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13. Hvis Arbejdernes
sine forpligtelser

Generelle for debitorer i

Arbejdernes Landsbank kan endvidere hæve tilslutningsaftalen uden
varsel, hvis kunden væsentiig misligholder sit aftaleforhold til Arbej-
dernes Landsbank. Kunden vil i så fald modtage en skriftlig, begrun-
det meddelelse om defte f:'a Arbejdemes Landsbank. Det gælder tx,
hvis der gentagne gange ikke har været dækning på kundens konto,
jf. pK. 7 2.

1 2.2 Konsekvens a{ lilslutningsaftalens ophør
Hvls kundens tilslutningsafrale med Arbejdernes Landsbank ophø-
rer, bort{alder de betalingsaftaler, der er tilmeldt under tilslutningsaf-
talen. Dei beiyder, at kunden fr€mover ikke kan truge
Beialingsservice til at betale kundens kreditorer.

Landsbank ikke kan opfylde

Hvis en betaling i Betalingsservice ikke gennemføres på grund af, at
Ari:ejdernes Landsbank kommer under rekonskuktionsbehandling
eller gar konkurs, kan kreditor opkræve beløbet hoe kunden på an-
den vis.

Kredito:' kan i denne situation ikke gøra misligholdelsesbeløjelser
gaeldende over for kunden som lølge al, at betalingen ikke er blevet
gennemiød, hvis kuitden betaler inden for den nye frist, kreditor har
fastsai.

14. Arbejdernes Landsbanks erstatningsansvar

Arbejcjernes i,-andsbank er ersiainingsansvariig, hvis den pi grund
af fejl eller forsømmelser optylder aftahe forpligitelser ior sent eller
mangelfuidt.

Seiv på de ornråder, nvor der gaelder et strengere ansvar, er Arbej-
dernes Landsbank ikke ansvariig for tab, sorn skyldes

* nedbrud ilmanglende adgang tii it-systemer eiler beskadigelser
al data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnta be-
givenhecler, uanset om dei er Arbejdemes Landsbank seiv eller
en ekstern leverandør, cjer står for driften af systememe,- svigt i Arbeidemes Lan$banks strømforsyning eller ielekom-
munikation. lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkalaskofer,
krig, oprør, borgeriige uroligheder, saboiage, terror eller hær-
værk (herunder computervirus og -hacking),

' strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikien er
rettet mod eiler iværksat af Arbejdemes Landsbank selv eller
dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også,
når konflikten kun rammer dele af Arbejdemes Landsbank, eller

Arbejdernes Landsbank
.:.l',il
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' andre omstændigheder, som er uden for Arbejdernes Lands-
banks kontrol.

,Arbejdemes Landsbanks ansva'skihed gælder ikke, hvis

- Arbejdernes Landsbank burde have lorudset det forhold. som er
årsag til iabei, da aftalen blev indgået eller burda have undgået
eller overvundet årsagen til iabet, eller
lovgivningen under alie omstændighed€r gør Arbejdernes
Landsbank ansvarlig for det forhoid, som er årsag til tabet

15. Priser

Kunden skal henvencie sig i Arbejdemes Landsbank. hvis kunden
ønsker at få oplyst evenluelle priser itiiknytning til Betalingsseru;ce.

16. Ændring al debitorreglerne

16,1 Varsling af ændringer
Ændringer af disse regler. der er til ugunst Ior kunden, kan ske med
2 maneders varsel. Øvrige ændringer kan ske uden forudgående
varsel. Kunden vil få besked om ændringer ix pr. e-ma:I, brevposl
eller i kundens netbank.

16.2 Godkendelse at ændringer
Kunden anses for at have godkendt varslede ændringer, rnedmincire
kunden meddeler Ar§demes Landsbank, at kunden ikke onsker al
være bundet af de nye vilkår. I sålald anses kunden for ai have op-
sagt tilsk'tningsafialen senest med virkning fra det tidspunkt. hvot'
ændringerne træder i kraft.

17. Lowalg, værnetlng og tvister

Disse regler er undergivet dansk rei-

Tvister kan indbringes for Pengeinstitutankenævnet samt for de cr-
dinære domstole med Arbejdemes Lancjsbanks n,iemting scrB vær'
neting.

Hvis tvisten vedrører NetE' udøveise af virksomhed som betalingstie"
nesteudbyder, kan sagen indbringes for Finanst;lsynet.
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