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1 Omfang/kontraktmæssigt mål 
 
1.1 Omfang 
InterCard AG, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen, Tyskland, (i det følgende 
benævnt: "InterCard") er en betalingsinstitution, der overvåges af den tyske 
føderale finansielle tilsynsmyndighed (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht-BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, 
Tyskland, i henhold til afsnit 1 stk. 1 stk. 1 i den tyske lov om betalingstjenester 
(Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG) og leverer tjenesteydelser til den 
kontraktlige part (i det følgende benævnt: "KP") baseret på et uafhængigt 
kontraktmæssigt forhold (i det følgende benævnt: "POS-tjenesteaftale") som en 
del af behandlingen af de relevante betalingsmetoder og andre tjenester, der er 
inkluderet i POS-tjenesteaftalens omfang. Ud over disse tjenester kan InterCard 
sælge eller leje betalingsterminaler  til KP, der er nødvendige for at bruge disse 
tjenester (i det følgende benævnt "terminal" eller "POS-terminal"). Der er installeret 
InterCard-software (herunder InterCard-nøgler) på POS-terminalerne, som gør det 
muligt at benytte de tjenester, der tilbydes af InterCard (i det følgende benævnt 
"Terminalsoftwaren"). Følgende "generelle forretningsbetingelser" (i det følgende 
benævnt "GFB'er") er en integreret del af POS-tjenesteaftalen. Ud over GFB'er 
kan der i forbindelse med visse individuelle forretningsrelationer gælde "særlige 
vilkår og betingelser", der indeholder afvigelser fra eller tilføjelser til GFB'er, og 
disse vil have forrang for GFB'er i tilfælde af uoverensstemmelser (i det følgende 
benævnes GFB'er og særlige vilkår og betingelser i fællesskab "InterCard-
betingelser"). Særlige vilkår og betingelser aftales separat, når KP indgår en 
kontrakt. I det omfang POS-tjenesteaftalen indeholder bestemmelser, der afviger 
fra InterCard-betingelserne, vil de have forrang for InterCard-betingelserne. 
 
1.2 Aftalens genstand 
Når POS-tjenesteaftalen indgås, handler KP kun i forbindelse med udførelsen af 
sin kommercielle eller uafhængige professionelle virksomhed (afsnit 14 i tysk 
civilret (i det følgende benævnt "BGB") eller som en juridisk enhed, der er 
organiseret i henhold til offentlig ret. KP og de faktiske lokaliteter for alle POS-
terminaler skal være inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i 
det følgende benævnt "EØS"), og POS-terminalernes anvendelse må ikke være 
forbudt i henhold til national lovgivning (og især ikke underlagt nogen kontrol af 
kapitalbevægelse, der forhindrer levering af de tjenester, der er beskrevet i disse 
GFB'er). Hvis KP flytter stedet for POS-terminalen til et andet land, skal KP straks 
underrette InterCard om denne ændring. 
Brug af disse tjenester til andre formål er ikke tilladt. 
 
2 Vilkårene for det tyske bankindustriudvalg 
Ud over POS-tjenesteaftalen og disse InterCard-betingelser, og forudsat at det 
elektroniske kontantsystem i den tyske bankindustrikomité (i det følgende benævnt 
"elektroniske kontanter" og "GBIC") anvendes, vil hhv. "GBIC-handelsbetingelser - 
Betingelser for deltagelse i det elektroniske kontantsystem, betingelserne for 
deltagelse i "GeldKarte"-systemet gælde. 
 
3 InterCard-tjenester 
 
3.1 Teknisk netværksdrift til kortbaserede betalinger 
InterCard, som er den tekniske netværksoperatør, skal overføre 
godkendelsesanmodningerne og -svarene mellem KP'ens POS-terminal og den 
relevante modtagers adresse i overensstemmelse med kravene til den relevante 
betalingsmetode eller den relevante erhververs krav. Desuden skal InterCard 
oprette afregningsfiler i overensstemmelse med KP's instruktioner (i det følgende 
benævnt "salgsdata" eller "clearingdata") og skal videresende dem til den 
relevante modtagers adresse. Anvisningen om at sende disse afregningsfiler til 
den relevante modtagers adresse gives ved hjælp af en clearingtransaktion 
(afstemning) 
 som skal initieres af KP på POS-terminalen. InterCard påtager sig intet ansvar for 
nøjagtigheden af de videresendte oplysninger. 
 
3.2 Afregning af betalinger med EC-kort via en InterCard-konto 
Hvis det blev aftalt, at afregningen af betalinger udført med et betalingskort, der 
kan deltage i GBIC's elektroniske kontantsystem (i det følgende benævnt "EC-
kort", nogle gange også kaldet "girocard" i forbindelse brug på markedet), skal 
foretages via en konto, der ejes af InterCard, skal KP ud over de tjenester, der er 
specificeret i henhold til afsnit 3.1 og som en del af en forvaltningstjenesteaftale  i 
henhold til afsnit 675c stk. 1 i BGB, bemyndige InterCard til at behandle de 
resulterende salgsdata indsendt af KP via brugen af et EC-kort og til at redegøre 
for de betalingsprocesser, der ligger til grund for disse salgsdata. Til dette formål 
skal InterCard sende de direkte debiteringer, der følger af salgsdataene, til en 
bankkonto tilhørende InterCard via den betalingsprocedure, der er aftalt med KP. 
InterCard skal stille de indgående betalingsbeløb, som følger af de indsendte 
direkte debiteringer, til rådighed for KP uden unødig forsinkelse, efter at disse 

beløb er blevet krediteret til InterCards bankkonto. InterCard skal videresende de 
beløb, der skal stilles til rådighed for KP i EUR via SEPA (Single Euro Payments 
Area)-kreditoverførsel til den bankkonto inden for EØS, der er specificeret af KP. 
Videresendelse af beløbene er betinget af, at de direkte debiteringer, der indgives 
på vegne af KP, betales fuldt ud. I tilfælde af at direkte debiteringer ikke betales 
eller opkræves tilbage til InterCards bankkonto (en "returneret direkte betaling"), 
kan InterCard kræve, at KP refunderer de beløb, der er sendt til KP underlagt 
betingelsen, herunder de deraf følgende udgifter. InterCards bankdage er 
mandag-fredag med undtagelse af nationale tyske helligdage og helligdage i 
München. Kalenderen for bankdage offentliggøres online på 
www.intercard.de/en/downloadcentre ("Business Day Calendar"). 
 
InterCard vil som forvalter deponere de modtagne beløb for KP i en eller flere 
forvaltningskonti, hos et eller flere tyske bankinstitutter for KP Disse 
forvaltningskonti håndteres i InterCards navn som en åben forvaltningskollektiv 
konto i henhold til afsnit 17, stk. 1. punkt 2 litra b ZAG. InterCard skal gøre det 
bankinstitut, der håndterer de åbne forvaltningskonti, bekendt med 
forvaltningsforholdet. InterCard skal via regnskabssystem sikre, at de beløb, der 
modtages på vegne af KP, til enhver tid kan tildeles KP, og at de aldrig blandes 
med beløb fra andre fysiske eller juridiske personer end den bruger af 
betalingstjenesten, som de ejes af, især med InterCards egne beløb. InterCard kan 
hæve beløb fra forvaltningskonti op til størrelsen af de krav, der er gældende til 
fordel for InterCard i forhold til KP. InterCard skal på anmodning underrette KP om, 
i hvilket bankinstitut og på hvilken forvaltningskonto de modtagne beløb for KP er 
deponeret, og hvorvidt bankinstituttet, hvor de modtagne beløb for KP deponeres, 
hører under en indskudsgarantiordning for sikring af indskydernes og investorernes 
krav, og i hvilket omfang disse beløb er sikret under denne ordning. 
 
3.3 Gebyr for betalingstilsagn for betalingsprocesser i det elektroniske 

kontantsystem ("girocard") 
KP skal udpege InterCard som bemyndiget repræsentant i henhold til afsnit 6 i 
handelsbetingelserne for elektroniske kontanter til at indgå sådanne gebyraftaler 
med de kortudstedende bankinstitutter (i det følgende benævnt "kortudstedere"). 
KP skal give InterCard myndighed til på vegne af KP at sende kortudstedere de 
erklæringer, der måtte være påkrævet til dette formål, og fritager hermed InterCard 
fra bestemmelserne i afsnit 181 i BGB. 
Interbankgebyrerne i henhold til EU-forordning 2015/751 af 29. april 2015 om 
interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (i det følgende benævnt 
"EU-forordning 2015/751") er gebyret i henhold til afsnit 6 i handelsbetingelserne 
for elektroniske kontanter. InterCard kan, i forhold til kortudstederne, tilbageholde 
en del af dette gebyr som vederlag for den mæglertjeneste, der ydes af InterCard 
på vegne af kortudstederne, og skal kun betale det resterende beløb, der er aftalt 
med kortudstederne, til kortudstederne eller deres autoriserede repræsentanter. 
InterCard kan desuden aftale med KP et "elektronisk kontanttjenestegebyr" for at 
betale gebyret i henhold til afsnit 6 i handelsbetingelserne for elektroniske 
kontanter. 
 
KP kan tilbagekalde aftalen og tilladelsen i henhold til dette afsnit 3.3 på et hvilket 
som helst tidspunkt og uden varsel. Når en sådan tilbagekaldelse træder i kraft, vil 
InterCards forpligtelse til at behandle betalingstransaktioner i det elektroniske 
kontantsystem på vegne af KP ophøre. Bestemmelsen om tilbagekaldelse gælder 
ikke, hvis: 
- KP har indgået en egen aftale med kortudstederne om gebyret, hvorpå 

kortudstederne vil give KP et løfte om betaling  for betalingstransaktioner, der 
er indsendt til det elektroniske kontantsystem i henhold til afsnit 5 i 
handelsbetingelserne for elektroniske kontanter og 

- KP har informeret InterCard om dette mindst seks uger før en sådan separat 
aftale træder i kraft, ved at angive de grundlæggende beregningsværdier, der 
er aftalt mellem KP og kortudstederne, og 

- KP har aftalt med kortudstederne, at afregningen af de underliggende 
betalingstransaktioner skal finde sted ved hjælp af terminalpræfikser, der er 
aftalt mellem InterCard og KP 

(de forhold, der er beskrevet i de tre ovenstående punkter, er i det følgende 
benævnt: "KP's egen gebyraftale") eller 
- InterCard allerede har indgået gebyraftaler med kortudstederne på vegne af 

KP på dette grundlag forud for aftalen, og godkendelsen blev ophævet. 
 
I tilfælde af at KP indgik en individuel gebyrordning, skal InterCard betale det 
gebyr, der er aftalt mellem KP og kortudstederne for afregning af betalingstilsagnet 
i henhold til afsnit 5 i handelsbetingelserne for elektroniske kontanter til 
kortudstederen eller dennes aftalte hovedenheder , forudsat at KP tidligere har 
overført det pengebeløb, der kræves for at gøre dette, til en betalingskonto, der er 
specificeret af InterCard. 
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InterCard er kun forpligtet til at levere de tjenester, der er navngivet i afsnit 3.1 og 
3.2 med hensyn til elektroniske kontanter underlagt de krav, der er nævnt heri, hvis 
og så længe KP demonstrerer, at der findes gebyrordninger i henhold til afsnit 6 i 
handelsbetingelserne for elektroniske kontanter med kortudstedere. I tilfælde af at 
der ikke er nogen gebyrordning mellem KP og en eller flere kortudstedere, skal KP 
bestræbe sig på at indgå sådanne gebyraftaler med de relevante kortudstedere 
uden unødig forsinkelse. Så længe KP ikke eller kun delvist kan påvise, at der er 
gebyraftaler med alle kortudstedere, kan InterCard træffe passende og nødvendige 
foranstaltninger, hvor KP tages i betragtning, f.eks. ved at sende en meddelelse til 
kortindehaveren om ikke-accept af EC-kort fra visse kortudstedere på grund af 
manglende gebyrordning eller (midlertidig) deaktivering af terminalen, indtil 
eksistensen af de manglende gebyr aftaler er blevet påvist. 
 
3.4 Udstedelse af licenser 
InterCard skal under POS-tjenesteaftalens løbetid give KP en ikke-eksklusiv ret til 
at bruge Terminalsoftwaren (herunder den relevante InterCard-nøgle), som ikke 
kan overføres af KP til tredjeparter. 
 
3.5 Installation 
POS-terminalen skal installeres (efter samråd med KP) enten via InterCard, 
gennem en tredjepart, der er godkendt af InterCard eller af KP. Hvis KP udfører 
installationen, skal InterCards installationsinstrukser følges nøje. Idriftsættelsen er 
vellykket, når en af de godkendte korttyper kan behandles via terminalen. Hvis KP 
bemyndiger tredjeparter til at yde installationstjenester (f.eks. at forbinde POS-
terminalen, levere og teste telekommunikationsforbindelserne), skal denne dække 
alle de omkostninger, der er forbundet hermed. 
 
3.6 Afbrydelse af tjenester, forsinkelse i videresendelse af beløb  
InterCard er berettiget til at afbryde sine tjenester eller begrænse deres varighed, 
hvis 
- dette er rimeligt påkrævet for at udføre vedligeholdelse eller for at opretholde 

eller genoprette tjenesterne, eller 
- dette er påkrævet ved lov eller ved en officiel ordre, eller 
- KP har overtrådt forpligtelserne i henhold til afsnit 4.1, eller 
- der er rimelig grund til mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af 

terrorisme. 
KP adviseres om, at InterCard kan være forpligtet til – på grund af lovmæssige 
krav (især krav vedrørende hvidvaskning af penge) – at forsinke videresendelsen af 
beløb til KP eller helt at afstå fra at sende dem i tilfælde af, at der er rimelig grund 
til mistanke om hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller anden 
kriminel aktivitet, der kan bringe InterCards aktiver i fare. 
 
3.7 Ombytningsservice 
I hele kontraktperioden for POS-tjenesten vil InterCard erstatte en defekt POS-
terminal med en identisk tilsvarende terminal (i det følgende benævnt: 
"Ombytningsservice"). InterCard afholder de hermed forbundne omkostninger, 
herunder omkostningerne for erstatningsterminalen, så længe defekten ikke 
skyldes forkert håndtering, ydre forstyrrelser eller force majeure. I disse tilfælde af 
beskadigelse kan InterCard fakturere KP for de omkostninger, der er opstået ifm. 
Ombytningstjenesten plus et ekspeditionsgebyr (ekspeditionsgebyret fremgår 
online i afsnittet om den handlendes kunder på InterCards hjemmeside). Beløbet 
for dette erstatningskrav vil være begrænset til den samlede erstatningssum for tab 
af POS-terminalen i overensstemmelse med afsnit 8.3. 
KP skal for egen regning og med passende forsikring returnere den defekte POS-
terminal til InterCard inden for syv bankdage efter modtagelse af 
erstatningsterminalen. Risikoen for utilsigtet forringelse eller forværring under 
transport skal afholdes af KP. Hvis den defekte terminal ikke returneres inden for 
den pågældende tidsperiode, fakturerer InterCard KP for købsprisen på POS-
terminalen, da den var ny. KP forbeholder sig ret til at bevise, at skaden var mindre, 
og InterCard bevarer retten til at bevise, at skaden var større. 
 
3.8 Afregning, InterCards oplysningsforpligtelser 
InterCard udsteder KP-fakturaerne på papir eller i elektronisk form (f.eks. som en 
PDF-eller Excel-fil) på månedlig basis, der dækker de indsendte transaktionsbeløb, 
de gebyrer, der skal betales af InterCard til KP, de udgifter, der skal godtgøres af 
KP til InterCard, og de resulterende oplysninger, der kræves i henhold til artikel 12, 
stk. 1. afsnit 1 i EU-forordning 2015/751. KP skal undersøge alle modtagne 
fakturaer inden for seks uger og gøre indsigelser uden unødig forsinkelse. For at 
overholde denne tidsfrist er det tilstrækkeligt, hvis indsigelsen sendes inden for en 
periode på seks uger. Hvis der ikke modtages indsigelser rettidigt, anses 
fakturaerne for at være godkendt. InterCard skal specifikt henvise til denne 
konsekvens ved udstedelse af fakturaen. 
InterCards oplysningsforpligtelser som følge af afsnit 675d stk. 1 pkt. 1 i BGB i 
forbindelse med artikel 248 afsnit 1-12, afsnit 13 stk. 1, 3-5 og 

Afsnit 14 til 16 i introduktionsloven til den tyske civillov (Einführungsgesetz Zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB) frafalder hermed og gælder ikke for de 
tjenester, der leveres af InterCard. 
 
4 KP's forpligtelser 
 
4.1 Tilvejebringelse af de nødvendige oplysninger (stamdata) 
Efter indgåelse af POS-tjenesteaftalen og i løbet af POS-tjenestens løbetid skal 
KP levere alle de oplysninger, der er nødvendige for at leve op til POS-
tjenesteaftalen fuldt ud uden unødig forsinkelse og for egen regning. KP skal 
underrette InterCard om alle ændringer af de oplysninger, der er specificeret i 
POS-tjenesteaftalen, uden unødig forsinkelse. Desuden skal KP inden for fire uger 
efter, at InterCard har fremsat en sådan anmodning, bekræfte skriftligt eller pr. fax, 
e-mail eller ved hjælp af en onlineformular, hvor det er muligt, hvorvidt de 
oplysninger, der er meddelt af KP, stadig er ajourførte. Førnævnte forpligtelser 
gælder især for følgende oplysninger (i det følgende benævnt: "Stamdata"): 
a) juridisk form, virksomheden, CVR nummeret eller moms-id for KP, 
b) postadresse, e-mailadresse og andre KP-kontaktdata samt bankoplysninger og 

indehaveren af den bankkonto, der er angivet af KP ifm. 
transaktionsbehandling, 

c) et salg eller en leasing af KP's virksomhed og enhver anden ændring af 
indehaver og ophør af virksomhed, 

d) væsentlige ændringer af KP's produktsortiment, 
e) indgivelse af en begæring om at indlede insolvensbehandling eller 

forligsprocedurer 
f) en ændring af de(n) juridiske repræsentant(er), retmæssige ejer(e) eller person, 

der handler mod InterCard som defineret i den tyske lov om hvidvaskning af 
penge (Geldwäschegesetz) (GwG) 

g) en begæring fra KP om insolvens og indledning af en insolvensprocedure om 
KP-aktiver og udlægsmulighederne pålagt selskabet, 

h) ændringer i postadressen/postadresserne på POS-terminalstedet/-stederne 
og, hvor det er relevant, på en fysisk POS-terminalplacering, der adskiller sig 
fra dette, især hvis ændringen er til en anden selvstændig stat (også inden for 
EU) eller det relevante moms- eller toldområde ændres, 

i) en ændring af de autoriserede personer hos KP, der kontakter InterCard. Ved 
modtagelse af en meddelelse om ejerskifte vil InterCard først være berettiget til 
at betale de betalingstransaktioner, der er indsendt via betalingskort fra og 
med dette tidspunkt til KP, når ændringen i ejerskabet er blevet fuldt ud 
verificeret. InterCard er også berettiget til at kontrollere de oplysninger, der er 
meddelt af KP, hvis InterCard er juridisk forpligtet til at gøre dette, eller en 
ændring af de juridiske repræsentanter for KP eller den retmæssige ejer har 
fundet sted, eller den sidste bekræftelse var for mindst fem år siden. KP skal 
forsyne InterCard med alle de oplysninger og dokumenter, der kræves til 
verifikationen. 

Hvis de førnævnte forpligtelser ikke overholdes, eller hvis der foreligger falske 
oplysninger, kan InterCard være forpligtet til at suspendere videresendelsen af 
beløb til KP i overensstemmelse med afsnit 3.6. 
 
4.2 Levering af forbindelser 
De kommunikationsforbindelser, der kræves for at betjene terminalen, skal leveres 
rettidigt af KP for egen regning, og skal holdes funktionelle. 
 
4.3 Brug af SIM-kort 
Hvis InterCard, baseret på POS-tjenesteaftalen, forsyner KP med SIM-kort for at 
bruge POS-terminalerne via GSM/GPRS-standarden, må KP kun bruge sådanne 
SIM-kort til en POS-terminal, der leveres af InterCard, og med henblik på afvikling 
af betalinger med betalingskort på et mobilnetværk inden for EØS. KP må kun 
fjerne SIM-kort fra POS-terminalen efter InterCards anmodning. Hvis POS-
tjenesteaftalen bringes til ophør, skal KP returnere de SIM-kort, der er leveret af 
InterCard, uden at afvente en anmodning om at gøre dette. Afsnit 8.3 gælder i 
overensstemmelse hermed. 
 
4.4 Oplysningspligt 
KP skal meddele InterCard om eventuelle afbrydelser, fejl og skader i driften eller 
udstyr og tredjeparters påberåbelse af rettigheder uden forsinkelse, men senest 
24 timer efter, at de er blevet registreret. 
 
4.5 Bekræftelsesforpligtelser/skæringsperiode 
KP skal verificere de fakturaer, der er udstedt af InterCard, rapporterne og salget, 
der er behandlet via terminalerne, og de resulterende kreditnotaer på KP's konti 
uden unødig forsinkelse og skal gøre indsigelser uden unødig forsinkelse, men 
senest inden for fem bankdage efter, at KP modtager den respektive faktura og 
rapport eller registrering af kreditnotaen. KP skal inden for en periode på tre (3) 
måneder efter overførsel af salgsdataene til InterCard skriftligt fremføre sine krav 
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om fremsendelse af direkte debiteringsfiler, og at de modtagne beløb sendes til 
KP. Fremtidige krav er ugyldige. 
 
4.6 Meddelelse om tilfælde af mistanke om manipulation, især indtræn-

gen og tyveri, destruktion og bortskaffelse af terminaler 
KP skal underrette InterCard uden unødig forsinkelse i tilfælde af, at KP har grund 
til at tro, at en POS-terminal, som KP anvender, er blevet manipuleret, eller at den 
er blevet stjålet, destrueret, bortskaffet eller på anden vis ikke længere er til 
rådighed for KP. Sådanne indikationer er især til stede, hvis et vellykket eller 
formodet mislykket forsøg på indbrud i KP's lokaler fandt sted, selv om der ikke var 
nogen umiddelbar ekstern forandring af POS- 
terminalen. InterCard har ret til at kræve af KP på sidstnævntes regning, at 
terminalen omgående sendes eller overdrages til inspektionsformål til InterCard 
eller en politistation. InterCard skal levere en ny terminal og kan deaktivere den 
pågældende terminal, indtil sagen er opklaret. 
 
KP forpligter sig til regelmæssigt at teste POS-terminalernes integritet, især 
sikkerhedsforseglingen, og (om nødvendigt) for tegn på manipulationsforsøg. Hvis 
en POS-terminal bortskaffes, skal KP sikre og dokumentere, at KP på korrekt og 
professionel vis har slettet alle filer og InterCard-softwaren på POS-terminalen, og 
at alle ydre dæksler er gjort ubrugelige. InterCard kan anmode om 
dokumentationen. 
 
4.7 Clearing ved dagens afslutning (Afstemning) 
KP skal udføre "clearing"-funktionen på hver POS-terminal, generelt på daglig 
basis, men mindst efter hver enkelt InterCard-bankdag, hvor transaktionerne er 
blevet behandlet via den respektive POS-terminal. 
 
4.8 Fritagelse for gebyrer 
Enhver aftale med KP, hvorved en kunde er forpligtet til at betale et gebyr for brug 
af en SEPA direkte debitering, en SEPA Business to Business direkte debitering, 
en SEPA-kreditoverførsel eller et betalingskort er ikke tilladt. I tilfælde af brug af 
betalingskort gælder denne regel kun for betalingstransaktioner med forbrugere, 
for så vidt som kapitel II i EU-forordning 2015/751 finder anvendelse på disse. 
 
5 KP's forpligtelser i forbindelse med InterCard-proceduren for elektroniske 

direkte debiteringer (ec direkte debitering via InterCard) 
 
5.1 Definition 
Databeskyttelsesforpligtelserne i dette afsnit 5 gælder for alle KP's transaktioner, 
hvor der i tilfælde af en betaling med et EC-kort via SEPA-proceduren for direkte 
debitering med underskrift (elektroniske direkte debitering-procedure) sendes en 
godkendelsesanmodning til InterCard fra KP, og i alle andre tilfælde hvor InterCard 
indgik en aftale med KP om behandlingen af returnerede direkte debiteringer eller 
køb af tilgodehavender. Databeskyttelsesforpligtelserne i dette afsnit 5 gælder 
ikke, hvis KP foretager betalinger med et EC-kort ved hjælp af SEPA-proceduren 
for direkte debitering med underskrift (ELV) udelukkende uden en 
godkendelsesanmodning til InterCard og uden behandling af returnerede direkte 
debiteringer af InterCard. 
 
5.2 KP's oplysningsforpligtelser vedrørende meddelelsesteksten og tekst 

på kvitteringen 
KP skal give kortholderen (som minimum på anmodning) en kopi af den 
underskrevne handelskvittering. Dette gøres normalt ved at udlevere 
kundekvitteringen, hvor forhandlerkvitteringsteksten også skrives på bagsiden, men 
det kan også gøres på en anden hensigtsmæssig måde. 
Desuden skal KP underrette kortholderen om InterCards brug og opbevaring af 
salgsdata, før betalingen foretages, og ved hjælp af en tydeligt synlig meddelelse, 
der ligger foran kassen. Teksten til den meddelelse og kvittering, der skal 
anvendes af KP, kan findes i bilaget til disse GFB'er. 
 
5.3 KP-oplysningsforpligtelse i forbindelse med en ombytning eller de-

fekt i materiale 
Hvis en kortindehaver har gjort krav på rettigheder ifm. den underliggende 
transaktion (f.eks. pga. en defekt i materiale) og derfor har forårsaget en returneret 
direkte debitering, skal InterCard informeres af KP uden unødig forsinkelse, så 
posten i InterCards generelle stopfil (låsefil) i dette slettes, indtil sagen er endeligt 
løst. 
Hvis KP gentagne gange ikke overholder denne forpligtelse, kan InterCard uden 
yderligere omkostninger verificere KP's transaktionsprocesser, der er relevante for 
overholdelsen af denne forpligtelse, ved hjælp af passende foranstaltninger. 
 
5.4 Opbevaring af forhandlerkvitteringer 
KP skal opbevare handelskvitteringerne, som KP modtager, på sikker vis, og i det 
mindste i en periode på 15 måneder efter, at de blev anskaffet, beskytte dem mod 

uautoriseret adgang fra tredjeparter, og hvis InterCard anmoder om kvitteringer, 
skal de overføres til InterCard på en måde sikret mod adgang for uautoriserede 
tredjeparter. 
 
6 Sikkerhedsstillelse til dækning af InterCards krav over for KP 
 
6.1 InterCard ret til at kræve sikkerhedsstillelse 
InterCard kan kræve, at der stilles standard banksikkerhed i forbindelse med alle 
krav fra POS-tjenesten, også selvom kravene kun er betinget (f.eks. godtgørelse af 
udgifter i tilfælde af en returdebitering på korttransaktioner). 
 
6.2 Ændringer i risiko 
Hvis InterCard i forbindelse med krav mod KP undlader at kræve, at der stilles 
sikkerhed helt eller delvist, kan der stadig kræves at en sådan sikkerhed på et 
senere tidspunkt stilles eller forhøjes. En forudsætning for dette er dog, at 
omstændigheder opstår eller bliver kendt, der berettiger vurderingen af, at der er 
en øget risiko forbundet med krav mod KP.  Dette kan især være tilfældet, hvis 
- den økonomiske situation hos KP har ændret sig negativt, eller den truer med 

at ændre sig negativt, 
- den eksisterende sikkerhedsstillelse er faldet i værdi eller truer med at falde i 

værdi eller 
- det samlede beløb for de debiterede returkorttransaktioner er steget eller truer 

med at stige. 
InterCard har ikke ret til at kræve, at der stilles sikkerhed, hvis det udtrykkeligt er 
aftalt, at KP ikke skal stille nogen form for sikkerhed, eller kun skal stille specifikt 
navngivne sikkerheder. 
 
6.3 Tidsfrist for at stille eller forøge sikkerhed 
InterCard giver en rimelig frist for at stille eller styrke sikkerheden. I tilfælde af, at 
InterCard har til hensigt at gøre brug af sin ret til at opsige uden varselsperiode i 
overensstemmelse med afsnit 9.2, hvis KP ikke opfylder sin forpligtelse til at stille 
eller øge sikkerheden inden for tidsfristen, skal KP underrettes herom på forhånd. 
 
6.4 Panteret 
For at sikre alle nuværende, fremtidige og betingede krav fra InterCard mod KP i 
henhold til POS-tjenesteaftalen, giver KP pant til fordel for InterCard i alle krav fra 
KP mod InterCard for betaling af beløb i henhold til afsnit 3.2. 
 
7 Køb af POS-terminaler 
Bestemmelserne i dette afsnit 7 i disse GFB'er gælder i det omfang, at KP køber 
en eller flere POS-terminaler fra InterCard i overensstemmelse med POS-
tjenesteaftalen. 
 
7.1 Ejendomsforbehold 
Ejendomsretten til POS-terminalernes forbliver hos InterCard, indtil POS-
terminalerne, der leveres til KP med InterCard, er blevet betalt fuldt ud. 
 
7.2 Købsprisens forfaldsdato 
Medmindre andet er aftalt, skal den købspris, der skal betales af KP til InterCard, 
betales inden for syv dage efter, at POS-terminalen er blevet afsendt (hændelse i 
henhold til afsnit 286 stk. 2. stk. 2 i BGB). 
 
7.3 Erstatningskrav ved defekter 
I tilfælde af salg af en POS-terminal er KP's krav om efterfølgende ydelse  
begrænset til et krav om levering af en tilsvarende, fejlfri erstatningsterminal. KP's 
rettigheder til tilbagetrækning eller reduktion bevares. 
 
8 Leje af POS-terminaler 
Bestemmelsen i dette pkt. 8 gælder i det omfang KP lejer en eller flere POS-
terminaler fra InterCard i overensstemmelse med POS-tjenesteaftalen. Den aftalte 
leje beregnes fra den dato, hvor POS-terminalen blev sendt til KP. 
 
8.1 Videreudlejning 
KP må ikke videreudleje POS-terminalerne fra InterCard. 
 
8.2 Forringelse af udlejningsobjektet 
KP er ansvarlig for eventuel forringelse eller ødelæggelse af udlejningsobjektet. 
Dette gælder ikke, hvis forringelsen kan henføres til almindelig slitage forårsaget af 
brugen af udlejningsobjektet i henhold til aftalen. 
 
8.3 Returnering af udlejningsobjektet 
Efter afslutningen af lejeforholdet skal KP returnere de lejede POS-terminaler til 
InterCard inden for syv dage, uden at der er blevet anmodet om det 
for egen regning og med tilstrækkelig forsikring. Risikoen for utilsigtet forringelse 
eller ødelæggelse under transport skal afholdes af KP. Hvis POS-terminalen ikke 
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returneres inden for den nævnte periode, eller hvis der er en forringelse, som ikke 
er baseret på almindelig slitage, kan InterCard kræve, at KP betaler et fast beløb 
som afviklet skade, i det samlede beløb for kompensation der generelt fastsættes 
af InterCard POS-terminalens modelkategori. Kategorien af POS-terminalen, der 
er udlejet til KP, og størrelsen på det faste beløb for skader, findes online i 
forhandlerområdet på InterCards hjemmeside. Det faste beløb for 
skadeserstatningen reduceres med 20 % for hvert fortløbende år af lejeforholdet. 
KP bevarer retten til at bevise, at skadesbeløbet er lavere, og InterCard bevarer 
retten til at bevise, at skadesbeløbet er højere. 
 
9 Aftalt periode og opsigelse 
 
9.1 Minimumsperiode/almindelig opsigelse 
POS-tjenesteaftalen påbegyndes ved InterCards accept af KP's ansøgning om at 
indgå en POS-tjenesteaftale. En erklæring om accept af KP's ansøgning sendes 
enten som e-mail  til KP's e-mailadresse eller vedlægges som dokument   sammen 
med leveringen af POS-terminaler eller ved første vellykkede ekspedition af en 
betalingsmeddelelse (dvs. at POS-terminalen angiver en vellykket transaktion) 
efter aktivering af POS-terminalen fra InterCards side. Hver kontraktpart kan først 
opsige aftalen med virkning ved udløbet af den minimumsperiode, der er aftalt i 
POS-tjenesten, ved at give et varsel på tre måneder. Hvis POS-tjenesteaftalen 
ikke bringes til ophør inden da, vil dens løbetid blive ubestemt, og aftalen kan 
opsiges af enhver af de kontraktlige parter ved udgangen af et kvartal, med tre 
måneders varsel. KP's ret til at opsige til enhver tid i henhold til afsnit 675h stk. 1 i 
BGB er udelukket. Opsigelse kan begrænses til visse korttyper (i det følgende 
benævnt: "Delvis opsigelse") 
 
9.2 Ekstraordinær ret til at opsige/opsigelse med god grund 
Kontraktparternes ret til at ophæve POS-tjenesteaftalen uden varsel med god 
grund  er fortsat upåvirket. En god grund, der berettiger InterCard til 
ekstraordinært at opsige POS-tjenesten aftalen, er især til stede, hvis: 
a) Der er grundlæggende og væsentlig forringelse i KP's økonomiske situation, 

eller at en sådan er umiddelbart forestående, 
b) KP ikke overholder betalinger af tilgodehavender, der skyldes InterCard, på 

trods af at en deadline er angivet med truslen om opsigelse 
c) Hvis KP har givet forkerte oplysninger i POS-tjenesteaftalen, især om 

virksomhedens forretningsførelse eller om den leverede serie af varer eller 
tjenester eller på et senere tidspunkt er skyldig i ikke at opfylde sine 
oplysningsforpligtelser i henhold til afsnit 4.1, 

d) en person eller en virksomhed, der ikke udøver nogen kontrollerende 
indflydelse på KP, efter indgåelsen af kontrakten overtager kontrollerende 
indflydelse under aftalens løbetid, hvilket gør overholdelse af kontrakten 
urimelig for InterCard, 

e) bøder idømmes InterCard af GBIC, eller at en bødeidømmelse er nært 
forestående, og at denne idømmelse eller nært forestående idømmelse er en 
følge af den skyldige adfærd fra KP's side, 

f) KP ikke inden for en rimelig periode, der er fastsat af InterCard, opfylder sin 
forpligtelse til at stille eller forstærke den leverede sikkerhed i henhold til 
afsnit 6.1. og 6.2 eller på grund af et andet arrangement, 

g) KP indsender betalingstransaktioner til InterCard via POS-terminaler, der 
ikke er autoriseret af InterCard til dette formål. 

h) KP gentagne gange har overtrådt bestemmelserne i aftalen på anden måde, 
i) KP flytter sit forretningssted til et land uden for EØS, 
j) det land, hvor KP's forretningssted er beliggende, forlader EØS eller af andre 

årsager ikke længere tilhører EØS, 
k) den eksisterende aftale mellem GBIC og InterCard om optagelsen i det 

elektroniske kontantsystem slutter som følge af en årsag, der ikke kan 
henføres til InterCard, 

l) KP bryder de lovmæssige bestemmelser om forebyggelse af hvidvaskning af 
penge og finansiering af terrorisme. 

 
9.3 Særlig ret til at opsige i tilfælde af ophør af virksomhedens aktiviteter 
KP har den særlige ret til at opsige POS-tjenesteaftalen med et varsel på tre (3) 
måneder til udgangen af måneden mod betaling af alle lejeafgifter, der skyldes 
InterCard indtil den næste mulige almindelige ophørsdato i henhold til afsnit 9.1, 
hvis virksomhedens drift afbrydes, og det relevante bevis udleveres. 
 
9.4 Delvis opsigelsesret for KP i tilfælde af utilstrækkelig 

netværksdækning hvis GSM/GPRS-standarden bruges 
I det omfang, at InterCard i overensstemmelse med POS-tjenesteaftalen udstyrer 
KP med SIM-kort til brug af POS-terminalen via GSM/GPRS-standarden, og 
forudsat at KP ikke kan bruge disse SIM-kort på det ønskede driftssted for POS-
terminalen på grund af en utilstrækkelig netværksdækning har KP ret til delvist at 
opsige POS-tjenesteaftalen og udelukkende med hensyn til brugen af de berørte 
SIM-kort med en opsigelsesfrist på fjorten dage til udgangen af måneden. Alle 

andre aftalte kontraktmæssige komponenter (især et lejeforhold vedrørende POS-
terminaler) forbliver upåvirket af en sådan opsigelse. Dette gælder også for POS-
terminaler, hvor et af de SIM-kort, der påvirkes af ophøret i henhold til dette afsnit 
9.4, skulle bruges. 
 
 
9.5 Formelle krav til opsigelsesvarsler 
Enhver meddelelse om opsigelse af kontrakten skal fremsendes skriftligt pr. post 
eller pr. fax. Andre transmissioner i form af telekommunikation er udelukket. 
 
9.6 KP's forpligtelser i tilfælde af opsigelse 
Ved opsigelse af kontrakten skal KP returnere Terminalsoftwaren, som den er i 
besiddelse af, til InterCard, herunder de uploadede terminalnøgler. Hvis dette ikke 
er muligt af tekniske eller faktuelle årsager, skal KP slette eller på anden måde 
destruere alle tilgængelige data i god tid, ordentligt og med dokumentation derpå 
– InterCard kan anmode om sidstnævnte. 
 
Ved opsigelse af kontrakten vil KP også fjerne alle angivelser af kortmodtagelse, 
hvis KP ikke på anden måde bibeholder retten til at bevare angivelserne. I tilfælde 
af en delvis opsigelse gælder dette for referencerne til accept af de annullerede 
kort 
 
10 Gebyrer, betalingsbetingelser, misligholdelse af betaling, moms i EU, men 

uden for Tyskland 
 
10.1 Gebyrer/godtgørelse af udgifter 
Med hensyn til de gebyrer, der skal betales til InterCard, er de ordninger, der er 
indgået i POS-tjenesteaftalen eller prislisten for yderligere tjenester, afgørende. 
Medmindre andet er aftalt, er alle priser netto plus den gældende lovbestemte 
merværdiafgift (moms). 
For tjenester, der hverken er anført i POS-tjenesteaftalen eller prislisten for 
tillægstjenester, og som udføres på vegne af KP eller i KP's interesse, og som kun 
kan forventes at blive udført mod betaling, kan InterCard fastsætte det gældende 
gebyr efter eget rimelige skøn (afsnit 315 BGB ). 
InterCard kan fakturere KP for de udgifter, som InterCard anser for nødvendige 
efter omstændighederne i det enkelte tilfælde, hvis sådanne udgifter opstår, mens 
InterCard handler på vegne af KP eller i KP's interesse. Udgifter i denne betydning 
omfatter især betalinger, der skal foretages til den tyske bankindustrikomité (f.eks. 
bøder for POS-terminaler, der ikke lever op til kravene fra den tyske 
bankindustrikomité), og for portoen, hvis disse udgifter eller omkostninger opstår 
med henblik på opfyldelse af denne aftale og yderligere, forudsat at de ikke kan 
henføres til InterCards culpøse misligholdelse af sine forpligtelser. 
 
10.2 Betalingsbetingelser 
Alle tjenestegebyrer opkræves på et pro rata temporis-grundlag med virkning fra 
den dag, hvor systemet er i drift, og forfalder til betaling månedligt på den første 
bankdag i måneden for den foregående måned, medmindre andet er aftalt. 
Hvis KP ikke giver InterCard tilladelse til at opkræve gebyrerne ved direkte 
debitering eller ønsker, at der sendes yderligere fakturaer, kan InterCard opkræve 
særskilte gebyrer herfor efter eget rimelige skøn (afsnit 315 i BGB). 
 
10.3 Betalingsmisligholdelse/modregning 
I tilfælde af misligholdelse kan InterCard opkræve et fast gebyr på €5,00 plus 
eventuelle eksterne omkostninger, der skal betales for enhver efterfølgende skriftlig 
påmindelse. KP forbeholder sig ret til at dokumentere, at omkostninger og skader, 
der faktisk er opstået for InterCard, er lavere. 
Hvis KP misligholder aftalen, er InterCard berettiget til at suspendere sine 
tjenester. Retten til ekstraordinær opsigelse forbliver upåvirket deraf. 
InterCard er berettiget til at modregne KP's eventuelle tilgodehavender og gæld 
over for InterCard mod hinanden. InterCard er desuden berettiget til at fratrække 
de honorarer, som InterCard er berettiget til, før udstedelse af kreditnotaen på det 
beløb, der skal overføres i henhold til punkt 3.2. KP kan kun modregne 
tilgodehavender mod InterCard, hvis tilgodehavenderne er ubestridte eller er 
blevet lovmæssigt bekræftet. 
Hvis KP driver sin virksomhed i en anden EØS-medlemsstat uden for EU (i 
øjeblikket Island, Liechtenstein, Norge), skal KP koordinere den skattemæssige 
behandling med InterCard skriftligt. 
 
10.4 Moms i andre EU-lande 
Hvis KP driver virksomhed i en EU-medlemsstat og ikke i Tyskland, skal de 
gebyrer, der skal betales af KP, opfattes uden moms ("reverse-charge"-
momsproceduren). KP påtager sig, især i sin egen skatteopgørelse, at behandle 
transaktionerne som momspligtige som en del af "reverse-charge"-proceduren, i 
det omfang dette er gældende ved lov, valgfrit eller påkrævet. De fakturaer, der 
udstedes af InterCard, skal indeholde de oplysninger, der kræves i henhold til 
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gældende lovgivning om skatter og afgifter. KP skal fremlægge de oplysninger, der 
kræves til dette formål, uden unødig forsinkelse. 
 
11 InterCards ansvar 
 
11.1 Ansvarsbegrænsning 
InterCard vil være fuldt ansvarlig i tilfælde af Forsæt  og Grov Uagtsomhed . I 
tilfælde af anden uagtsom adfærd er InterCard udelukkende ansvarlig for 
- personskade eller helbredsskade , 
- skader, der ikke kan begrænses på grund af obligatoriske juridiske 

bestemmelser, og 
- skader, der opstår som følge af misligholdelse af vigtige forpligtelser, der 

frembringer opnåelsen af formålet med POS-tjenesteaftalen, hvis opfyldelse er 
væsentlig for den korrekte opfyldelse af POS-tjenesteaftalen, og som KP 
regelmæssigt kan påberåbe sig (kardinalforpligtelser). 

I tilfælde af en overtrædelse af kardinalforpligtelser er InterCards ansvar for simpel 
uagtsom adfærd  begrænset til de skader, der er forudsigelige og typiske for 
aftalen ved indgåelsen af aftalen. 
 
11.2 Fraskrivelse af ansvar for omstændigheder, der ikke kan henføres til 

InterCard  
InterCard, er ikke ansvarlig for skader som følge af afbrydelser eller restriktioner, 
der opstår som følge af nødvendig vedligeholdelse, som følge af force majeure, 
optøjer, krigshandlinger eller naturbegivenheder, direkte terrorhandlinger eller på 
grund af andre hændelser, for hvilke InterCard ikke er ansvarlig (f.eks. strejker, 
lockout, trafikforstyrrelser, ordrer fra højere myndigheder, enten indenlandske eller 
udenlandske, nedbrud og afbrydelse af elektricitets- eller 
telekommunikationsnetværk). 
 
11.3 Erstatningsansvar i tilfælde af en ufuldstændig, ukorrekt eller forsin-

ket behandling af en betalingstransaktion 
I tilfælde af en ufuldstændig eller ukorrekt behandling af en betalingstransaktion 
fastsættes erstatningsansvaret i henhold til afsnit 11.1 og 11.2. Der påhviler ikke 
noget ansvar uden fejl . Som en fravigelse fra sætning 1 er InterCards 
erstatningsansvar over for KP for skader, opstået som følge af ufuldstændig eller 
ukorrekt behandling af en betalingstransaktion, der ikke er dækket af afsnit 675y i 
BGB, begrænset til €12.500,00. Dette gælder ikke for tilfælde af forsætlig eller 
grov uagtsomhed eller for risici, der er særligt påtaget af InterCard. 
 
12 Fortrolighed og databeskyttelse 
 
12.1 Fortrolighed 
De kontraktlige parter skal opbevare alle fortrolige oplysninger og data, som de har 
fået kendskab til under deres kontraktmæssige forhold, fortrolige og må ikke gøre 
dem tilgængelige for tredjeparter uden for den pågældende forretningsgruppe 
(associerede virksomheder i henhold til afsnit 15 ff. (AktG) tysk aktieselskabslov) 
(indsendelse til associerede virksomheder finder kun sted, hvis det er tilladt i 
henhold til lovgivningen om databeskyttelse), hvis dette ikke er påkrævet for at 
opfylde aftalen eller for at overholde de juridiske forpligtelser eller kontraktmæssige 
forpligtelser over for kreditsektoren eller kreditkortsektoren. InterCard garanterer, 
at både adgangen til de filer, InterCard gemmer midlertidigt, og dens 
databehandlingsanlæg, er sikret på flere måder. 
 
12.2 Databeskyttelse 
Hvis personoplysninger om KP overføres til InterCard, skal InterCard behandle, 
samle og bruge dem i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser og i 
henhold til handelsbetingelserne for elektroniske kontanter. InterCard skal nøje 
overholde databeskyttelsesvedtægterne. 
I tilfælde af elektroniske kontantbetalinger skal InterCard overføre 
betalingstransaktionsdataene til godkendelse til godkendelsesstederne i den tyske 
bankindustrikomité og, i tilfælde af elektroniske kontanter og ELV, til de tyske 
bankinstitutioner for clearing og afregning. For andre betalinger, gave- og 
bonuskorttransaktioner fremsendes transaktionsoplysningerne til yderligere 
behandling til KP's relevante kontraktpartnere. 
 
Hvis personoplysninger om en kortholder skal sendes tilbage til KP via InterCard, 
må KP udelukkende bruge disse data, uden at kortholderen udtrykkeligt har givet 
sit samtykke, til begrænsningskontrol, bekæmpelse af misbrug og til at undgå 
betalingsmisligholdelse og ikke til andre formål, især profildannelse (f.eks. 
omhyggelig analyse af købsmønstre) eller til salgs-og markedsføringsformål. 
 
For personoplysninger der behandles hos InterCard, skal InterCard være den 
dataansvarlige, som defineret i art. 4 (7) i forordning (EU) nr. 2016/679 (GDPR, 
generel databeskyttelsesforordning), medmindre andet er skriftligt aftalt. 

KP's eget ansvar i henhold til databeskyttelseslovgivningen (i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser) for de personlige data, som KP behandler, 
forbliver uændret. 
 
I overensstemmelse med sin egen juridiske vurdering vil KP i særdeleshed 
implementere egne databeskyttelsesmeddelelser (oplysningsforpligtelser) i 
overensstemmelse med de juridiske krav og anbefalingerne fra den 
tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for KP, og vil også tage højde for 
tekstanbefalingen fra InterCard og den procedure, der foreslås af InterCard. 
 
Desuden henvises der til InterCards meddelelser om databeskyttelse for KP's og 
for kortholdere i overensstemmelse med artikel 13 og 14 GDPR. Disse er 
tilgængelige på InterCards hjemmeside www.intercard.de/en/cardholder/data-
protection. 
 
12.3 Lovlig adfærd, især i forbindelse med eksportkontrol og bekæm-

pelse af korruption. 
KP er forpligtet til at overholde gældende lovgivning i sine forretningsaktiviteter. 
Dette gælder især for bestemmelser om eksportkontrol og bekæmpelse af 
korruption. 
Denne forpligtelse omfatter i alle tilfælde forbuddet mod ulovlige betalinger og 
andre ulovlige ydelser til embedsmænd, forretningspartnere, deres ansatte, 
familiemedlemmer eller andre partnere og forbuddet mod at yde 
betalingslempelser funktionærer eller andre personer. 
 
De kontraktlige parter skal støtte hinanden i foranstaltninger for at forebygge 
overtrædelse af bestemmelserne om korruption og eksportkontrol og især 
underrette hinanden, hvis de har kendskab til eller en specifik mistanke i specifik 
forbindelse med denne kontrakt eller dens opfyldelse. 
 
Hvis InterCard fastslår, at KP overtræder bestemmelserne om eksportkontrol eller 
bekæmpelse af korruption, er InterCard berettiget til ekstraordinær opsigelse af 
kontrakten. KP er forpligtet til at skadesløsholde InterCard fra alle skader, der kan 
opstå for InterCard som følge af, at sådanne bestemmelser er blevet overtrådt af 
KP. 
 
13 Afsluttende bestemmelser 
 
13.1 Anvendelse af tysk lov 
Det er udelukkende tysk lov der gælder for forretningsforholdet mellem KP og 
InterCard. 
 
13.2 Værneting 
Værnetinget for alle juridiske tvister, der opstår som følge af indgåelsen, 
gennemførelsen og opsigelsen af nærværende kontrakt, i det omfang KP er en 
erhvervsdrivende, er München, Tyskland. 
 
13.3 Ændringer af kontrakten 
Ændringer i denne kontrakt skal meddeles KP skriftligt mindst to måneder inden 
den foreslåede dato for deres ikrafttræden. KP kan enten acceptere eller afvise 
ændringerne inden datoen for deres foreslåede ikrafttræden. Ændringerne anses 
for at være godkendt af KP med forbehold for KP's ophævelse af kontrakten, hvis 
KP ikke har afvist dem før den foreslåede ikrafttrædelsesdato. Denne frist anses for 
at være overholdt, hvis KP sender afvisningen til InterCard inden den foreslåede 
ikrafttrædelsesdato for ændringerne. InterCard skal i sit tilbud specifikt gøre KP 
opmærksom på denne virkning vedrørende det formodede samtykke. 
 
Desuden kan KP opsige betalingstjenesten før den foreslåede ikrafttrædelsesdato 
for ændringerne, uden gebyr eller forudgående varsel. InterCard skal specifikt gøre 
KP opmærksom på denne ret til opsigelse i tilbuddet. Kontraktmæssige forhold, 
der er gældende ud over denne kontrakt, påvirkes ikke af en sådan opsigelse. 
 
13.4 Ændringer af fundamentale omstændigheder 
I tilfælde af, at der sker fundamentale ændringer i de omstændigheder, der danner 
grundlag for aftalerne, som ikke er taget i betragtning i tidligere bestemmelser, 
forpligter kontraktpartnerne sig hermed til at foretage en justering, der afspejler de 
ændrede forhold. 
 
13.5 Vilkårenes uafhængighed 
Hvis nogen af bestemmelserne er eller bliver ugyldige eller uden retskraft helt eller 
delvist på et senere tidspunkt, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige 
bestemmelser. Det samme gælder, hvis det viser sig, at der er et 'hul' i aftalen. I 
stedet for den uvirksomme eller ikke-retskraftige bestemmelse eller for at lukke det 
pågældende hul, skal der gælde en relevant bestemmelse, som, hvis det er juridisk 
muligt, kommer tættest på den aftale, de kontraktlige parter ville have indgået, hvis 
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bestemmelsens manglende retskraft eller ufuldstændighed var kendt. Hvis en 
bestemmelses manglende retskraft skyldes omfanget af den tjeneste, der er 
fastlagt i denne aftale, eller tidspunktet (frist eller slutdato), skal omfanget af 
tjenesten eller tidspunktet (fristen eller slutdatoen) derefter gælde, i det omfang 
det lovgivningen tillader det, og som kommer tættest på parternes ønske. 
 
13.6 Klager og alternativ konfliktløsning 
Klager fra KP mod InterCard vedrørende rettigheder og forpligtelser, der følger af 
afsnit 675c til 676c BGB, kan rettes til InterCard AG, Bereich Service 
Kundenbeschwerden, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen, Tyskland eller via e-
mail til service@intercard.de. InterCard vil svare på klager, der indgives på denne 
måde i tekstform inden for 15 bankdage efter modtagelse. Hvis det ikke er muligt 
at svare inden for tidsfristen af årsager, der ikke skyldes InterCards 
forsømmelighed, skal InterCard sende et foreløbigt svar, der tydeligt angiver 
årsagerne til forsinkelsen i besvarelsen af klagen og en dato, hvor KP vil modtage 
det endelige svar. Det endelige svar må ikke gives senere end 35 bankdage efter, 
at klagen er modtaget. 
 
InterCard deltager i konfliktløsningsprocedurer ved Deutsche Bundesbanks 
voldgiftsorgan. En voldgiftsansøgning kan indgives pr. e-mail til 
schlichtung@bundesbank.de, pr. fax til +49 69 709090-9901 eller pr. brev til 
Deutsche Bundesbank, - Schlichtungsstelle -, Postfach 11 12 32, 60047 
Frankfurt am Main, Tyskland. En formular til dette formål og yderligere oplysninger 
om proceduren findes på 
https://www.bundesbank.de/navigation/DE/Service/Schlichtungsstelle/schlichtun
gsstelle.html. 
 
Bilag 
- Meddelelsestekst til kortbaserede betalinger via InterCard 
- Kvittering for InterCard-procedure for elektroniske direkte debiteringer (ec 

direkte debitering via InterCard) 
 
Denne oversættelse stilles kun til rådighed for KP's nemheds skyld. Den 
oprindelige tyske udgave af de generelle forretningsbetingelser er bindende i alle 
henseender. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og den tyske 
tekst, konstruktioner, betydninger eller fortolkninger, vil udelukkende den tyske 
tekst samt dens konstruktion, betydning og fortolkning være gældende. 
 


