
  InterCard AG generelle forretningsbetingelser for POS-tjenester 

Versjon per: 08/2018  Side 1 av 6 

40
.0

10
.0

05
 N

O
 (0

81
8)

 

1 Omfang/kontraktsmessig målsetting 
 
1.1 Omfang 
InterCard AG, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen, Tyskland, (heretter: «Inter-
Card») er en betalingsinstitusjon som er underlagt den tyske føderale finansielle til-
synsmyndigheten (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin), 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tyskland, i henhold til del 1, para. 1 nr. 1 i 
den tyske loven om betalingstjenestekontroll (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, 
ZAG) og leverer tjenester for Kontraktsparten (heretter: «KP») basert på et uavhen-
gig kontraktsforhold (heretter: «POS-serviceavtale») som en del av behandlingen 
av de relevante betalingsmetodene og andre tjenester som er inkludert i omfanget 
av POS-serviceavtalen. I tillegg til disse tjenestene kan InterCard selge eller lease 
til KP betalingsterminaler for salgspunkt eller programvarebasert kasseløsning som 
kreves for å bruke disse tjenestene (heretter «terminal" eller «POS-terminal"). Det 
er en InterCard-programvare (inkludert InterCard-nøkler) installert på POS-
terminalene som muliggjør bruk av tjenestene som tilbys av InterCard (heretter 
«Terminal- programvare»). De følgende «Generelle forretningsbetingelser» (heretter 
«Forretningsbetingelser») er en integrert del av POS-serviceavtalen. I tillegg til For-
retningsbetingelsene, kan for enkelte individuelle forretningsforhold «Spesielle vil-
kår og betingelser» som inneholder avvik fra eller tilføyelser til Forretningsbetingel-
sene gjelde, og skal ha prioritet over Forretningsbetingelsene i tilfelle av motstrid 
(heretter Forretningsbetingelsene og Spesielle vilkår og betingelser i fellesskap bli 
referert til som «InterCard-betingelser»). Spesielle vilkår og betingelser avtales se-
parat når KP inngår en kontrakt. I den grad POS-serviceavtalen inneholder 
bestemmelser som avviker fra InterCard-betingelsene, skal de ha forrang over In-
terCard-betingelsene.  
 
1.2 Innholdet i Avtalen 
Når POS-serviceavtalen inngås, skal KP kun handle i utførelsen av sin kommersi-
elle eller uavhengige yrkesaktivitet (del 14 av tysk sivilkode (heretter «BGB»), eller 
som en juridisk enhet organisert under offentlig lov. KPs juridiske og faktiske sted, 
og POS-terminalenes faktiske sted, må være innenfor det europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet (heretter «EØS»), og bruken av POS-terminalene kan ikke 
være forbudt etter nasjonal lovgivning (særlig ikke være underlagt noen kontroll av 
kapitalbevegelse som forhindrer levering av tjenestene som er beskrevet i disse 
Forretningsbetingelser). Hvis KP flytter plasseringen til POS-terminalen til et annet 
land, må KP umiddelbart informere InterCard om denne endringen. Bruk av disse 
tjenestene til andre formål er ikke tillatt. 
 
2 Vilkår i den tyske banknæringskomité (German Banking Industry Comittee) 
I tillegg til POS-service avtalen og disse InterCard-betingelsene, og forutsatt at 
det elektroniske kontantsystemet i den tyske banknæringskomité (German Banking 
Industry Committee) (heretter «elektroniske kontanter» og «GBIC») skal brukes, 
skal «GBIC Forhandlerbetingelser – betingelser for å ta del i det elektroniske kon-
tantsystemet» (DK- Händlerbedingungen – Bedingungen für die Teilnahme am 
electronic cash-System), Betingelsene for deltakelse i «GeldKarte»-systemet (Be-
dingungen für die Teilnahme am System „GeldKarte”) gjelde tilsvarende. 
 
3 InterCard-tjenestene 
 
3.1 Teknisk nettverksdrift for kortbasert betaling 
InterCard, som den tekniske nettverksoperatøren, skal overføre autorisasjonsfo-
respørsler og autorisasjonssvar mellom POS-terminalen til KP og adressen til den 
relevante mottakeren i samsvar med kravene for den relevante betalingsmåten eller 
kravene til den relevante innkjøperen. I tillegg skal InterCard opprette oppgjørsfiler 
i henhold til KPs instruksjoner (heretter «Salgsdata» eller «Clearingdata»), og skal 
videresende dem til den relevante mottakerens adresse. Instruksen om å vi-
deresende disse oppgjørsfilene til adressen til den relevante mottakeren, utstedes 
ved hjelp av en avstemming på slutten av dagen, som må initieres av KP i POS-
terminalen. InterCard påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten av den videresendte 
informasjonen. 
 
3.2 Oppgjør av betalinger ved bruk av EC-kort via en InterCard-konto 
Hvis det ble enighet om at oppgjør av betalinger som foretas via et betalingskort 
som kan delta i det elektroniske kontantsystemet GBIC (heretter «EC-kort», også 
referert til som «girokort» i markedsbruk), skal gjøres gjennom en konto som inne-
has av InterCard, skal KP, i tillegg til tjenestene angitt i henhold til del 3.1, og som 
en del av en forvaltningstjenesteavtale (Geschäftsbesorgungsvertrag) som etter 
del 675c avsnitt 1 BGB, gjør det til InterCards oppdrag å behandle de resulter-
ende Salgsdataene som ble sendt inn av KP fra bruken av et EC-kort, og for å 
gjøre rede for betalingsprosessene som ligger bak disse Salgsdataene. For dette 
formålet skal InterCard sende inn direkte debitering som er resultat av Salgsdata, 
til en bankkonto Intercard har, ved å bruke betalingsprosedyren som er avtalt med 
KP. InterCard skal gjøre de innkommende betalingsbeløpene som følge av de in-
nsendte direkte debitering tilgjengelig for KP uten unødig forsinkelse etter at disse 
beløpene har blitt kreditert til InterCards bankkonto. InterCard skal videresende 

disse beløpene som skal gjøres tilgjengelig for KP i euro av SEPA-kredittoverføring 
til bankkontoen innenfor EØS spesifisert av KP. Videresending av beløpene er un-
derlagt reservasjon om at direkte debitering som sendes inn på vegne av KP, beta-
les i sin helhet. I tilfelle direkte debitering ikke er betalt eller belastes tilbake til In-
terCards bankkonto (en «Returnert Direkte Debitering»), kan InterCard kreve at KP 
tilbakebetaler alle de reserverte beløpene som overføres til KP, inkludert de påførte 
utgiftene. InterCards virkedager er mandag–fredag, med unntak av nasjonale tyske 
helligdager og helligdager i München. Kalenderen for virkedager er publisert på In-
ternett på www.intercard.de/en/downloadcentre (“Business Day Calender”). 
 
InterCard skal, som forvalter, sette inn beløpene som er mottatt for KP i én eller 
flere forvalterkontoer som innehas i én eller flere tyske bankinstitusjoner for KP 
som Innskuddshaver. Disse forvalterkontoene administreres i InterCards navn som 
en åpen forvalterkonto i henhold til del 17 avsnitt 1. klausul 2 bokstav b ZAG. In-
terCard skal gjøre bankinstitusjonen som administrerer de åpne forvalterkontoene 
oppmerksomme på forvalterrelasjonen mellom InterCard og KP. InterCard skal 
sikre, gjennom regnskapsteknologi, at beløpene som mottas på vegne av KP, kan 
tildeles når som helst til KP, og aldri blir blandet med beløp fra andre fysiske eller 
juridiske personer, utover betalingstjenestebrukeren som de holdes for, spesielt 
med InterCards egne beløp. InterCard kan trekke tilbake beløp fra forvalterkon-
toene opptil det beløpet for eksisterende krav som InterCard har mot KP. Inter-
Card må på forespørsel informere KP om hvilken bankinstitusjon og på hvilke for-
valterkontoer beløpene som er mottatt for KP, blir oppbevart, og om bankinstitusjo-
nen der beløpene som ble mottatt for KP er oppbevart, tilhører en innskuddsgaran-
tiordning som sikrer krav fra innskytere og investorer, og i hvilken grad disse 
beløpene er sikret av denne ordningen. 
 
3.3 Gebyr for betalingsløfte for betalingsprosesser i det elektroniske kontant-

systemet («girocard») 
KP skal gi InterCard i oppdrag å være sin autoriserte representant i henhold til del 
6 i Forhandlerbetingelsene for elektroniske kontanter for å gjøre slike gebyravtaler 
med banken som utsteder kortet (heretter «Utstedere»). KP skal gi InterCard myn-
dighet til å sende til Utstedere eventuelle erklæringer på vegne av KP som kan 
være nødvendig for dette formålet, og frigir herved InterCard fra bestemmelsene i 
del 181 BGB.  
Interbankgebyret i henhold til EU-forordning 2015/751 av 29. april 2015 om inter-
bankgebyrer for kortbasert betalingstransaksjoner (heretter «EU-forordning 
2015/751») tilsvarer gebyret i henhold til del 6 i Forhandlerbetingelsene for elekt-
roniske kontanter. InterCard kan, overfor Utstedere, beholde et delvis beløp av 
dette gebyret som vederlag for meglertjenesten som gis av InterCard for Utste-
derne, og må kun betale det gjenværende beløpet som er avtalt med Utstederne til 
Utstederne eller deres autoriserte representanter. I tillegg kan InterCard avtale 
med KP et «tjenestegebyr for elektroniske kontanter» for å fastsette gebyret i hen-
hold til del 6 i Forhandlerbetingelsene for elektroniske kontanter. 
 
KP kan tilbakekalle Avtalen og autorisasjonen i henhold til denne del 3.3. når som 
helst og ingen varselsperiode kreves. Når tilbakekallingen trer i kraft i henhold til 
foregående setning, skal InterCards forpliktelse til å behandle betalingstransaksjo-
ner i det elektroniske kontantsystemet på vegne av KP, opphøre. Den foregående 
setningen gjelder ikke hvis 
- KP har en egen ordning med Utstederne for gebyret, hvorpå Utstederne vil gi 

KP et løfte om betaling for betalingstransaksjoner sendt til det elektroniske 
kontantsystemet i samsvar med del 5 i Forhandlerbetingelsene for elektroniske 
kontanter; og 

- KP har informert InterCard om dette minst seks uker før en slik avtale blir 
virksom, ved å oppgi de grunnleggende beregningsverdiene som ble avtalt 
mellom KP og Utstederne, og 

- KP har avtalt med Utstederne at oppgjøret av de underliggende utbetalings-
transaksjonene skal finne sted ved bruk av terminalprefikser som er etablert 
ved samtykke mellom InterCard og KP (forholdene som beskrives i de ovenne-
vnte tre punktene, er heretter: «KPs egen gebyrordning») eller 

- InterCard har allerede inngått gebyrordninger med Utstedere på vegne av KP 
på dette grunnlaget før avtalen, og autorisasjonen ble tilbaketrukket. 

 
I tilfelle KP sørget for en individuell gebyrordning, skal InterCard betale gebyret 
mellom KP og Utstederne for oppgjør av betalingsløfte i henhold til del 5 av For-
handlerbetingelser for elektroniske kontanter til Utstederen eller dens avtalte 
mottaker (Kopfstellen), forutsatt at KP tidligere har gitt det pengebeløpet som kre-
ves, til en betalingskonto som er spesifisert av Intercard. 
 
InterCard er kun forpliktet til å yte tjenestene som er nevnt i del 3.1 og 3.2 med 
hensyn til elektroniske kontanter underlagt kravene som er nevnt der, hvis, og så 
lenge KP dokumenterer eksistensen av gebyrordninger i henhold til del 6 av For-
handlerbetingelsene for elektroniske kontanter med Utstederne. Hvis det ikke er 
noen gebyrordninger mellom KP og én eller flere Utstedere, må KP forsøke å inngå 
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avtale om slike gebyrordninger med de aktuelle Utstederne uten unødig forsin-
kelse. Så lenge KP ikke kan, eller bare delvis kan påvise at det finnes gebyrordnin-
ger med alle Utstedere, kan InterCard iverksette egnede og passende tiltak, og ta 
med KP i betraktning, for eksempel gjennom å sende, via KP, en melding til kor-
tholderen om at EC-kort fra visse Utstedere ikke aksepteres på grunn av mangel 
på en gebyrordning, eller (midlertidig) deaktivering av terminalen frem til eksisten-
sen av de manglende gebyravtalene har blitt påvist. 
 
3.4 Tildeling av lisenser 
InterCard skal gi KP, i varighetsperioden av POS-serviceavtalen, en ikke-eksklusiv 
rett til å bruke terminal-programvaren (inkludert den relevante InterCard-nøkkelen), 
som ikke kan bli overført av KP til tredjeparter. 
 
3.5 Installasjon 
POS-terminalen skal installeres, etter samråd med KP, enten gjennom InterCard, 
gjennom en tredjepart som er autorisert av InterCard, eller av KP. Hvis KP utfører 
installasjonen, må de strengt følge InterCards installasjonsinstruksjoner. 
Igangsettingen er vellykket når en av de godkjente korttypene kan behandles via 
terminalen. Hvis KP ansetter tredjeparter for å utføre installasjonstjenestene (f.eks. 
tilkobling av POS-terminalen, levering og testing av telekommunikasjonstilkoblin-
ger), må den bære alle resulterende kostnader. 
 
3.6 Avbrudd av tjenester, forsinkelse i videresending av beløpene I 
nterCard er berettiget til å avbryte tjenestene eller begrense varigheten av dem, 
hvis 
- dette med rimelighet er nødvendig for å kunne utføre vedlikehold eller for å 

opprettholde eller gjenopprette tjenestene, eller 
- hvis dette er påkrevd ved lov eller av et offisielt pålegg, eller 
- KP har brutt forpliktelsene i henhold til del 4.1, eller 
- det er rimelig grunn til å mistenke hvitvasking av penger eller finansiering av ter-

rorisme. 
 
KP blir gjort oppmerksom på at InterCard kan være forpliktet til – på grunn av lo-
vbestemte krav (særlig hvitvaskingsregler) – å utsette videresendingen av 
beløpene til KP, eller å fullstendig avstå fra å videresende dem i tilfelle det er rime-
lig grunnlag for mistanke av hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller 
andre kriminelle lovbrudd som kan resultere i en fare for InterCards aktiva. 
 
3.7 Depot-tjeneste 
I løpet av perioden for POS-serviceavtalen vil InterCard erstatte en defekt POS- 
terminal med en identisk tilsvarende terminal (heretter: «Depot-tjeneste»). Inter-
Card skal bære kostnadene som påløper, inkludert kostnadene for ny terminal, hvis 
defekten ikke skyldes feil håndtering, ekstern påvirkning eller force majeure. I disse 
tilfellene kan InterCard fakturere KP for tap for kostnadene som påløper for Depot- 
tjenesten samt et behandlingsgebyr (beløpet for behandlingsgebyret finnes på In-
ternett i forhandlerkundedelen på InterCards nettsted). Dette erstatningskravet 
skal være begrenset til det maksimale beløpet på engangssummen for skader for 
tapet av POS-terminalen i henhold til del 8.3. 
KP skal returnere den mangelfulle POS-terminalen til InterCard innen syv virkeda-
ger etter mottak av erstatningsterminal, for egen regning og med tilstrekkelig for-
sikring. Risikoen for utilsiktet forverring eller forringelse under transport skal bæres 
av KP. Hvis terminalen ikke returneres innenfor den nevnte tidsperioden, vil Inter-
Card fakturere KP for kjøpsprisen av en ny defekt POS-terminal. KP forbeholder 
seg retten til å fremlegge bevis på at skaden var lavere, og InterCard forbeholder 
seg retten til å fremlegge bevis på at skaden var større. 
 
3.8 Oppgjør, InterCards informasjonsforpliktelser 
InterCard skal utstede KP fakturaene på papir eller i elektronisk format (f.eks. en 
PDF- eller Excel-fil) på månedlig basis, som dekker transaksjonsbeløpene som er 
sendt, gebyrene som skal betales av InterCard til KP, utgiftene som skal refunde-
res av KP til InterCard og den resulterende nødvendige informasjonen i samsvar 
med artikkel 12 avsnitt 1. punktum 1 av EU-forordning 2015/751. KP må un-
dersøke alle mottatte fakturaer innen seks uker, og inngi eventuelle innsigelser 
uten unødig forsinkelse. For å overholde denne fristen, er det tilstrekkelig at inn-
sigelsen sendes i løpet av disse seks ukene. Hvis ingen innsigelser blir mottatt in-
nen rimelig tid, skal fakturaene anses som godkjent. InterCard skal gi spesifikke 
henvisninger til denne konsekvensen ved utstedelse av fakturaen. 
InterCards informasjonsforpliktelser som følge av del 675d avsnitt 1 klausul 1 
BGB i forbindelse med art. 248 del 1-12, avsnitt 13 paragraf 1, 3-5 og del 14 til 
16 i innledningsrett til den tyske sivilrettkoden (Einführungsgesetz zum Bürgerli-
chen Gesetzbuch, EGBGB) blir herved frafalt og gjelder ikke for tjenestene som 
utføres av InterCard. 
 

4 KPs forpliktelser 
 
4.1 Levering av nødvendig informasjon (hovedopplysninger) 
KP skal, ved inngåelse av POS-serviceavtalen og i løpet av varigheten av POS- 
serviceavtalen, gi all informasjon som kreves for å utføre POS-serviceavtalen i sin 
helhet, uten unødig forsinkelse og for egen regning. KP må informere InterCard om 
alle endringer i informasjonen som er angitt i POS-serviceavtalen, skriftlig, uten 
unødig forsinkelse. I tillegg må KP, innen fire uker etter at InterCard sendte en slik 
forespørsel, gi bekreftelse skriftlig eller via faks, e-post eller ved bruk av et elektro-
nisk skjema der dette er tilgjengelig, og gi informasjon om hvorvidt informasjon gitt 
av KP fortsatt er gjeldende. De ovennevnte forpliktelsene gjelder spesielt for føl-
gende informasjon (heretter: «Hoveddata»): 
a) Organisasjonsform, foretaksnavn, organisasjonsnummer 
b) postadresse, e-postadresse og andre av KPs kontaktopplysninger, kontaktper-

soner, samt bankdetaljer og innehaveren av bankkontoen spesifisert av KP for 
transaksjonsbehandling, 

c) et salg eller leasing av KPs selskap og andre endringer av innehaver og avslut-
ning av virksomhet, 

d) vesentlige endringer i KPs produktutvalg, 
e) innsending av en søknad om å åpne insolvensbehandling eller oppgjørsbe-

handling, 
f) en endring av juridiske representanter, reelle rettighetshavere eller person som 

handler overfor InterCard som definert av den tyske hvitvaskingsloven 
g) en insolvenssøknad av KP og åpning av en insolvensprosedyre vedrørende 

KPs eiendeler og tilknyttede tiltak mot selskapet, 
h) endringer i postadressen(e) av POS-terminalens plassering(er) og der det er 

aktuelt, av en fysisk POS-terminalplassering, som er forskjellig fra dette, særlig 
hvis endringen er i en annen selvstendig stat (også innenfor EØS) eller hvis det 
er endringer i den relevante MVA-satsen eller tollområdet, 

i) en endring av de autoriserte personene hos KP som kan samhandle med Inter-
Card. Ved mottak av en melding om endring av eierskap, vil InterCard ha rett til 
å betale betalingstransaksjoner sendt inn via betalingskort fra dette tidspunktet 
og videre til KP kun når endringen i eierskap har blitt fullstendig bekreftet. Inter-
Card er også berettiget til å bekrefte informasjonen som formidles av KP hvis 
InterCard er juridisk forpliktet til å gjøre dette, eller hvis en endring i de juridiske 
representantene fra KP eller reelle rettighetshaverne har funnet sted, eller den 
siste bekreftelsen var minst fem år siden. KP må gi InterCard all informasjon 
som er nødvendig for bekreftelsen, og alle dokumenter som kreves for bekref-
telsen. 

Hvis de ovennevnte forpliktelsene ikke oppfylles, eller i tilfelle av falske opplysnin-
ger, kan InterCard være forpliktet til å suspendere videresendingen av beløp til KP 
i henhold til del 3.6. 
 
4.2 Tilveiebringelse av tilkoblinger 
Tilkoblingene som kreves for å betjene terminalen må leveres av KP ved egen reg-
ning, i god tid, og må holdes funksjonelle. 
 
4.3 Bruk av SIM-kort 
Hvis InterCard, basert på POS-serviceavtalen, leverer SIM-kort , må KP kun bruke 
slike SIM-kort i forbindelse med en POS-terminal levert av InterCard og for å av-
regne betalinger med betalingskort i et mobilnett innenfor EØS. KP kan fjerne SIM-
kortene som befinner seg i en POS-terminal fra POS-terminalen, kun etter Inter-
Cards forespørsel. Hvis POS- serviceavtalen avsluttes, må KP returnere SIM-
kortene som ble levert av InterCard uten å vente på en forespørsel om å gjøre det. 
Del 8.3 gjelder i henhold til dette. 
 
4.4 Plikt til å varsle feil 
KP skal varsle InterCard om eventuelle forstyrrelser, mangler og skader i driften el-
ler utstyr, samt krav om rettigheter fra tredjeparter uten forsinkelse, men ikke se-
nere enn innen 24 timer etter at de ble oppdaget. 
 
4.5 Bekreftelsesforpliktelser/avskjæringsperiode 
KP skal bekrefte fakturaene som opprettes av InterCard, rapportene og salgspro-
sessene som behandles gjennom terminalene, og de resulterende kreditnotaene 
på KPs kontoer uten unødig forsinkelse, og skal inngi eventuelle innsigelser uten 
unødig forsinkelse, men senest innen fem virkedager etter at KP mottar de respek-
tive fakturaene og rapportene eller bestilling av kreditnota. KP skal, innenfor en 
sluttperiode på tre (3) måneder etter overføring av Salgsdata til InterCard, og 
skriftlig, fremsette sine påstander om at de direkte debiteringsfilene har blitt sendt 
og beløpene som så mottas, er videresendt til KP. Fremtidige påstander er uteluk-
ket. 
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4.6 Varsling om tilfeller av mistanke om manipulasjon, særlig inntrenginger og 
terminaltyveri, ødeleggelse og avhending 

KP må informere InterCard uten unødig forsinkelse i tilfelle KP har grunn til å tro at 
en POS-terminal de bruker, har blitt manipulert, eller stjålet, ødelagt, avhendet, el-
ler at den på andre måter ikke lenger er tilgjengelig for KP. Slike indikasjoner er 
spesielt tilstede hvis et vellykket eller antatt mislykket forsøk på innbrudd i KPs for-
retningslokaler fant sted, selv om det ikke er utført noen åpenbar ekstern endring 
av POS-terminalen. InterCard har rett til å kreve fra KP på sistnevntes bekostning, 
en rask innsending eller overlevering av terminalen for inspeksjonsformål til Inter-
Card eller en politistasjon. InterCard skal levere en erstatningsterminal og kan de-
aktivere den aktuelle terminalen til saken er avklart. 
 
KP er forpliktet til å undersøke påliteligheten av POS- terminalene regelmessig, 
spesielt sikkerhetsforseglingen som er plassert på den, og se etter spor etter ma-
nipulering der det er nødvendig. 
Hvis en POS-terminal er avhendet, må KP sikre og dokumentere at de på riktig 
måte har slettet alle filene og InterCard-programvaren på POS-terminalen, og at 
alle ytre deksler har blitt gjort ubrukelige. 
 
4.7 Daglig clearing 
KP må utføre clearing-funksjonen (avstemning) på hver POS-terminal, vanligvis på 
daglig basis, men minst etter hver InterCard-virkedag hvor transaksjoner har blitt 
behandlet via den respektive POS-terminalen. 
 
4.8 Begrensning av kostnader 
Enhver avtale med KP, der en kunde er forpliktet til å betale en avgift for bruk av en 
SEPA Direkte debitering, en SEPA Bedrift-til-bedrift direkte debitering, er en 
SEPA- kredittoverføring eller et betalingskort ikke tillatt. Når det gjelder bruk av be-
talingskort, gjelder denne regelen kun for betalingstransaksjoner med forbrukere så 
langt som kapittel II i EU-forordning 2015/751 gjelder for disse. 
 
5 KPs forpliktelser når det gjelder elektronisk direkte debiteringsprosedyre 

(EC direkte debitering via InterCard) 
 
5.1 Definisjon 
Personvernforpliktelsene i denne del 5, gjelder for alle KPs transaksjoner der, i til-
felle en betaling ved bruk av et EC-kort via SEPA direkte debitering med signatur 
(elektronisk prosedyre for direkte debitering), sendes en autorisasjonsforespørsel 
til InterCard fra KP, og for alle andre tilfeller der InterCard har gjort en avtale med 
KP om behandlingen av Returnerte Direkte Debitering eller kjøpsmottakelser. 
Personvernforpliktelsene i denne del 5, gjelder ikke hvis KP foretar betalinger med 
et EC-kort ved bruk av SEPA direkte debitering med signatur (ELV) eksklusivt uten 
en autorisasjonsforespørsel til Intercard og med utgangspunkt i behandlingen av 
Returnert Direkte Debitering med Intercard. 
 
5.2 KPs informasjonsforpliktelser om varseltekst og teksten på kvitteringen 
KP må gi kortholderen i det minste ved forespørsel en kopi av den signerte for-
handlerkvitteringen. Dette gjøres vanligvis ved å overlevere kundens kvittering, der 
forhandlerens kvitteringstekst også skrives ut på baksiden, men kan også utføres 
på en annen hensiktsmessig måte. 
I tillegg må KP informere kortholderen før betalingen er utført, og gjennom et tyde-
lig synlig varsel satt foran kassen, om InterCards bruk og lagring av Salgsdata. 
Teksten i meldingen og kvitteringen som skal brukes av KP, finnes i vedlegget til 
disse Forretningsbetingelser. 
 
5.3 KPs plikt til å gi informasjon ved et bytte eller vesentlige mangler  
Hvis en kortinnehaver har hevdet rettigheter fra den underliggende transaksjonen 
(f.eks. på grunn av vesentlige mangler), og derfor har forårsaket en Returnert Di-
rekte Debitering, må InterCard informeres av KP uten unødig forsinkelse, slik at, i 
dette tilfellet, posten i InterCards generelle stoppfil slettes til saken er løst. Hvis KP 
gjentatte ganger ikke innfrir denne forpliktelsen, kan InterCard, uten tilleggskostna-
der, bekrefte KPs transaksjonsprosesser som er relevante for overholdelse av 
denne forpliktelsen ved bruk av egnede tiltak. 
 
5.4 Lagring av kundekvitteringer 
KP må lagre kundekvitteringene den mottar på sikkert vis, og som minimum for en 
periode på 15 måneder etter at de ble laget, beskytte dem mot uautoriserte tilgang 
av tredjeparter, og hvis InterCards forespør kvitteringer, skal de overføres til Inter-
Card på en måte som er sikret mot tilgang av uautoriserte tredjeparter. 
 
6 Sikkerhetsstillelse for å dekke InterCard-krav mot KP 
 
6.1 InterCards rett til å kreve sikkerhetsstillelse  
InterCard kan kreve at standard banksikkerhet med hensyn til alle krav fra POS- 
service avtalen er stilt, selv om kravene kun er betinget (for eksempel refusjon av 
utgifter i tilfelle av en returdebitering av korttransaksjoner). 

6.2 Endringer i risiko 
Hvis InterCard, med hensyn til krav mot KP, har avstått fra å kreve sikkerhets-
stillelse helt eller delvis, kan InterCard kreve at det stilles sikkerhet eller større sik-
kerhet på et senere tidspunkt. En forutsetning for dette er imidlertid at omstendig-
heter oppstår eller blir kjentsom rettferdiggjør vurderingen om at det er en økt ri-
siko knyttet til krav mot KP. Dette kan særlig være tilfelle hvis 
- KPs økonomiske situasjon har endret seg negativt, eller det er fare for at den   

endrer seg negativt, 
- de eksisterende, gitte sikkerhetene har sunket i verdi eller det er fare for at de 

blir redusert, verdi eller 
- totalbeløpet for de belastede tilbakebetalte korttransaksjonene har økt eller risi-

kerer å øke. 
InterCard har ingen rett til å kreve sikkerhetsstillelse hvis det var uttrykkelig enighet 
om at KP ikke trenger å stille noen sikkerhet eller kun spesifikt navngitte former for 
sikkerhet. 
 
6.3 Frist for å stille eller øke sikkerhet 
InterCard vil gi en rimelig frist for å stille eller forhøye sikkerhet. I tilfelle InterCard 
har til hensikt å ta i bruk sin rett til å avslutte uten varselsperiode i samsvar med del 
9.2 hvis KP unnlater å innfri sin forpliktelse til å stille eller øke sikkerhet innen fris-
ten, skal de informere KP om dette på forhånd. 
 
6.4 Tilbakeholdsrett  
KP gir, for å sikre alle tilstedeværende, fremtidige og betingede krav fra InterCard 
mot KP fra POS-serviceavtalen, en tilbakeholdsrett til fordel for InterCard 
vedrørende alle krav fra KP mot Intercard for betaling av beløp i samsvar med del 
3.2. 
 
7 Kjøp av POS-terminaler 
Bestemmelsene i denne del 7 av disse Forretningsbetingelser gjelder i den grad 
KP kjøper én eller flere POS-terminaler fra InterCard i samsvar med POS-
serviceavtalen. 
 
7.1 Forbehold om eiendomsrett 
InterCard har eiendomsrett til POS-terminalene inntil POS-terminalene levert til KP 
via InterCard har blitt betalt i sin helhet. 
 
7.2 Forfallsdato for kjøpesummen 
Med mindre annet er avtalt, må kjøpesummen som skal betales av KP til InterCard, 
betales innen sju dager etter at POS-terminalen har blitt sendt (forhold i henhold til 
del 286 para. 2 nr. 2 BGB). 
 
7.3 Krav vedrørende mangler 
Når det gjelder salg av en POS-terminal, er KPs krav for etterfølgende ytelse be-
grenset til et krav om levering av en tilsvarende, feilfri erstatningsterminal. KPs til-
bakeholdelsesrett eller rett til reduksjon, forblir gjeldende. 
 
8 Leie av POS-terminaler 
Bestemmelsen i denne del 8 av disse Forretningsbetingelser gjelder i den grad KP 
leier én eller flere POS-terminaler fra InterCard i samsvar med POS-
serviceavtalen. Den avtalte leien er beregnet fra dagen da POS-terminalen ble 
sendt til KP. 
 
8.1 Fremleie 
KP kan ikke fremleie POS-terminalene som ble levert av InterCard. 
 
8.2 Forringelse av leieobjektet 
KP er ansvarlig for eventuell forringelse eller ødeleggelse av leieobjektet. Dette 
gjelder ikke hvis forringelsen kan tilskrives normal slitasje som skyldes bruk av leie-
objektet i samsvar med avtalen. 
 
8.3 Retur av leieobjekt 
Etter slutten på leieforholdet må KP returnere de utleide POS-terminalene til Inter-
Card innen sju dager, uten å ha mottatt en forespørsel om det, på egen regning og 
med tilstrekkelig forsikring. Risikoen for utilsiktet forverring eller forringelse under 
transport skal bæres av KP. Hvis POS-terminalen ikke returneres innen den angitte 
tidsperioden, eller hvis det foreligger en svekkelse som ikke er basert på normal 
slitasje, kan InterCard kreve at KP betaler et engangsbeløp som konvensjonaler-
statning fra KP, tilsvarende det generelle beløpet av kompensasjonen som van-
ligvis er etablert av InterCard for modellkategorien av POS- terminalen. Kategorien 
for POS-terminalen som leies til KP, og beløpet av den totale summen for skade-
serstatning, finnes på Internett i forhandlerområdet på InterCards nettsted. Beløpet 
av totalsummen for skadeserstatning reduseres med 20 % for hvert utgåtte år i 
leieforholdet. KP forbeholder seg retten til å fremlegge bevis på et lavere skade-
beløp, og InterCard forbeholder seg retten til å fremlegge bevis på et høyere ska-
debeløp. 
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9 Avtaleperiode og oppsigelse 
 
9.1 Minimumsvarighet/ordinær oppsigelse 
POS-serviceavtalen påbegynnes ved InterCards aksept av KPs forespørsel om å 
inngå en POS-serviceavtale. Erklæring om aksept av KPs forespørsel er enten 
sendt inn i skriftlig til den angitte e-postadressen til KP eller er vedlagt skriftlig ved 
levering av POS-terminaler eller ved den første utførelsen av en godkjent transaks-
jon etter aktivering av POS-terminalen ved InterCard. Hver kontraktpart kan først si 
den opp med virkning fra slutten av minimumsperioden som er avtalt i POS-avtalen 
ved å gi tre måneders varsel. Hvis POS-serviceavtalen ikke avsluttes innen den tid, 
skal denne perioden bli ubestemt, og avtalen kan sies opp av de kontraktsmessige 
partene på slutten av et kvartal, med tre måneders oppsigelsestid. KPs rett til opp-
sigelse når som helst i henhold til del 675h avsnitt 1 BGB gjelder ikke. Oppsigelse 
kan begrenses til visse typer kort (heretter: «delvis oppsigelse») 
 
9.2 Ekstraordinær rett til oppsigelse for en særlig grunn 
Kontraktspartenes rett til ekstraordinær oppsigelse av POS-serviceavtalen uten 
varsel for en særlig grunn forblir upåvirket. En særlig grunn som gir InterCard rett 
til ekstraordinært å si opp POS- serviceavtalen, er spesielt tilstede under følgende 
omstendigheter: 
a) Hvis det er grunnleggende, vesentlig forringelse i KPs økonomiske situasjon, 

eller hvis den er umiddelbart forestående, 
b) Hvis KP misligholder betalinger av fordringer som skal betales til InterCard, til 

tross for at det har blitt satt en forfallsdato med varsel om oppsigelse.  
c) Hvis KP har oppgitt feil informasjon i POS-serviceavtalen, spesielt om forret-

ningsdriften eller om utvalget av varer eller tjenester, eller på et senere tids-
punkt ikke innfrir sine informasjonsforpliktelser i henhold til del 4.1 

d) Hvis en person eller et selskap som ikke har noen kontrollerende innflytelse o-
ver KP ved avtaleinngåelse, kjøper nevnte kontrollinnflytelse under kontraktspe-
rioden, og dermed gjør overholdelse av kontrakten urimelig for InterCard 

e) Hvis bøter pålegges InterCard av GBIC, eller ileggelse av en bot er nært fo-
restående, og ileggelse eller overhengende fare for ileggelse av en bot er et re-
sultat av KPs uaktsomme atferd 

f) Hvis KP ikke imøtekommer, innenfor en rimelig periode fastsatt av InterCard, 
sin forpliktelse til å stille eller øke de gitte sikkerhetene i samsvar med del 

g) 6.1 og 6.2 eller på grunn av andre forhold  
h) Hvis KP sender betalingstransaksjoner til InterCard via POS-terminaler som 

ikke er autoriserte av InterCard for dette formålet 
i) Hvis KP har gjentatte ganger brutt bestemmelsene i kontrakten på noen måte 
j) Hvis KP flytter sin forretningsvirksomhet til et land utenfor EØS 
k) hvis landet der KPs forretningsvirksomhet befinner seg, forlater EØS eller av 

andre grunner ikke lenger tilhører EØS 
l) hvis den eksisterende avtalen mellom GBIC og InterCard vedrørende inn-

førelse av det elektroniske kontantsystemet ender, på grunn av en årsak som 
ikke er knyttet til InterCard 

m) Hvis KP bryter de lovbestemte bestemmelsene om forebygging av hvitvasking 
av penger og finansiering av terrorisme. 

 
9.3 KPs særskilte rett til oppsigelse i tilfelle av opphør av virksomhet 
KP har en særskilt rett til å si opp POS-serviceavtalen med en varselsperiode på 
tre (3) måneder til slutten av måneden mot betaling av alle leieavgifter som de skyl-
der til InterCard frem til neste mulige ordinære oppsigelsesdato i henhold til del 
9.1, dersom KPs virksomhet opphøres og korresponderende bevis blir innsendt. 
 
9.4 Delvis oppsigelsesrett for KP i tilfelle utilstrekkelig nettverksdekning ved 

bruk av SIM-kort. 
I den grad at InterCard, i samsvar med POS-serviceavtalen, gir KP SIM-kort for 
bruk av POS-terminalen med SIM-kortstandarden, og forutsatt at KP ikke kan 
bruke disse SIM-kortene på ønsket driftssted for POS-terminalen på grunn av util-
strekkelig nettverksdekning, har KP rett til å si opp POS-serviceavtalen delvis, og 
utelukkende med hensyn til bruken av de berørte SIM-kortene, med et varsel på 
fjorten dager til slutten av måneden. Alle andre avtalte avtalefestede komponenter 
(spesielt et leieforhold vedrørende POS-terminaler) skal forbli upåvirket av slik 
oppsigelse; dette gjelder også for POS-terminaler der et av SIM-kortene som ble 
berørt av oppsigelsen i samsvar med del 9.4, skulle brukes. 
 
9.5 Formelle krav til oppsigelsesvarsel 
Enhver melding om oppsigelse av kontrakten må sendes skriftlig via post eller faks. 
Andre overføringer ved hjelp av telekommunikasjon er utelukket. 
 
9.6 KPs forpliktelser i tilfelle oppsigelse 
Ved oppsigelse av kontrakten må KP returnere terminalprogramvaren til InterCard, 
inkludert de opplastede terminalnøklene. Hvis dette ikke er mulig av tekniske eller 
faktiske årsaker, må KP slette eller på annen måte ødelegge alle tilgjengelige data i 
god tid, på riktig måte og med bevis, hvor sistnevnte kan etterspørres av InterCard. 
 

Ved oppsigelse av kontrakten vil KP også fjerne alle indikasjoner på aksept av kort 
hvis KP ikke ellers har rett til å gjøre det. I tilfelle Delvis Oppsigelse, gjelder dette 
referansene for aksept av de kansellerte kortene. 
 
10 Gebyrer, betalingsbetingelser, mislighold av betaling, MVA i EØS, men 

utenfor Tyskland 
 
10.1 Mengde forfalte gebyrer / refusjon av utgifter 
Når det gjelder gebyrene som skal betales til InterCard, er ordningene som er gjort 
i POS-serviceavtalen eller prislisten for tilleggstjenester avgjørende. Med mindre 
annet er avtalt, er alle priser netto pluss gjeldende lovpålagt merverdiavgift (MVA). 
For tjenester som verken er oppført i POS-serviceavtalen eller prislisten for til-
leggstjenester som blir utført på vegne av eller, som antas å være i KPs interesse, 
og som bare kan forventes å bli utført mot betaling, kan InterCardfastsette beløpet 
for gjeldende avgift etter eget rimelige skjønn (del 315 BGB). 
InterCard kan fakturere KP for de utgiftene det anser som nødvendige under 
omstendighetene i den enkelte sak, hvis slike utgifter forfaller mens InterCard 
handler på vegne av KP eller i den antatte interesse. Utgifter i denne betydningen 
er særlig betalinger som må gjøres til den tyske banknæringskomité (German Ban-
king Industry Committee) (f.eks. sanksjoner vedrørende POS- terminaler som ikke 
oppfyller kravene fra den tyske banknæringskomité), og for portokostnadene, hvis 
disse utgiftene eller kostnader påløper for å utføre denne avtalen og videre forut-
satt at de ikke kan tilskrives InterCards forsettlige brudd på forpliktelsene. 
 
10.2 Betalingsbetingelser 
Alle serviceavgifter belastes på forholdsmessighetsprinsippet, og starter fra dagen 
for operativ levering av systemet, og forfaller til betaling på månedlig basis den 
første virkedagen i måneden for den forrige måneden, med mindre annet er avtalt. 
Hvis KP ikke autoriserer InterCard til å innkreve gebyrene via Prosedyren for Di-
rekte Debitering, eller ønsker at ytterligere fakturaer sendes, kan InterCard kreve 
separate gebyrer for dette etter eget rimelige skjønn (del 315 BGB). 
 
10.3 Misligholdelse av betalingsforpliktelser/motregningsmulighet 
Etter en forekomst av misligholdelse, kan InterCard kreve et fast beløp på € 5.00 
pluss eventuelle eksterne kostnader for hver kommende skriftlig påminnelse. KP 
forbeholder seg retten til å bevise at kostnader og skader som faktisk oppstod for 
InterCard er lavere. 
Hvis KP misligholder, er InterCard berettiget til å suspendere tjenestene. Retten til 
ekstraordinær oppsigelse forblir upåvirket. 
InterCard er berettiget til å motregne alle KPs fordringer eller forpliktelser som 
skyldes/fra InterCard mot hverandre. I tillegg er InterCard berettiget til å trekke fra 
gebyrene som den er berettiget til, før de gir kreditnota til beløpet som skal over-
føres i henhold til punkt 3.2. KP kan bare motregne mot fordringer overfor Inter-
Card hvis fordringene er ubestridt eller er rettslig fastsatt. 
Hvis KP driver sin virksomhet i et annet EØS-land utenfor EU (som i dag er Island, 
Liechtenstein, Norge), må KP koordinere den skattemessige behandlingen med In-
terCard skriftlig. 
 
10.4 MVA i andre EU-land 
Hvis KP driver sin virksomhet i et EU-land og ikke i Tyskland, skal avgiftene som 
skal betales av KP forstås uten MVA (MVA-prosedyren "omvendt avgift"). KP 
forplikter seg, spesielt i sin egen skatteregnskap, til å behandle transaksjonene 
som MVA-pliktige som en del av prosedyren «omvendt avgift», i den grad dette er 
samsvar gjeldende lov, valgfritt eller påkrevd. Fakturaene som skal utstedes av In-
terCard, skal inneholde den informasjonen som kreves i henhold til gjeldende 
omsetningsavgiftslovgivning. KP skal gi den informasjonen som er nødvendig for 
dette formålet uten unødig forsinkelse. 
 
11 InterCards ansvar 
 
11.1 Ansvarsbegrensning 
InterCard skal være fullstendig ansvarlig i tilfeller av forsett og grov uaktsomhet. I 
tilfeller av annen uaktsom oppførsel, skal InterCard eksklusivt være ansvarlig for 
- skade eller skade på helse 
- tap som ikke kan begrenses på grunn av preseptoriske juridiske bestemmelser, 

og 
- tap som følger av brudd på viktige forpliktelser som vedrører oppnåelse av 

formålet med POS-serviceavtalen, hvor oppfyllelse er vesentlig for riktig ut-
førelse av POS-serviceavtalen og som KP normalt kan ha tillit til (kardinal-
forpliktelser) . 

I tilfelle brudd på kardinalforpliktelser, er InterCards ansvar for simpel uaktsom at-
ferd begrenset til de tap som er forutsigbare og typiske for avtalen etter inngåelsen 
av Avtalen. 
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11.2 Utelukkelse av ansvar for forhold som ikke kan henføres til InterCard  
InterCard er ikke ansvarlig for skader som følge av avbrudd eller restriksjoner som 
oppstår på grunn av nødvendig vedlikehold, på grunn av force majeure, opptøyer, 
hendelser i krig eller naturkatastrofer, direkte terrorhandlinger eller på grunn av 
andre hendelser for som den ikke er ansvarlig (for eksempel streik, trafikkforstyrrel-
ser, ordre fra myndigheter, verken innenlandske eller utenlandske, sammenbrudd 
og forstyrrelse av elektrisitet eller telenett). 
 
11.3 Ansvar i tilfelle en ufullstendig, feil eller forsinket behandling av en be-

talingstransaksjon 
I tilfeller av en ufullstendig eller feil behandling av en betalingstransaksjon, skal an-
svaret fastsettes i samsvar med del 11.1 og 11.2. Det skal ikke være noe ansvar 
uten skyld I avvik fra setning 1 skal InterCards ansvar overfor KP for skade 
oppstått på grunn av ufullstendig eller feil behandling av en betalingstransaksjon 
som ikke er omfattet av del 675y BGB, være begrenset til € 12 500,00. Dette 
gjelder ikke tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet eller for risikoer som særskilt 
ble akseptert av InterCard. 
 
12 Konfidensialitet og personvern 
 
12.1 Konfidensialitet 
Kontraktspartene skal holde all konfidensiell informasjon og opplysninger som de 
ble kjent med under sitt kontraktsforhold konfidensielle og skal ikke gjøre dem 
tilgjengelige for tredjepart utenfor det respektive forretningsgruppen (tilknyttede 
selskaper i samsvar med del 15 ff. (AktG) tysk aksjeselskapslov) (innsending til til-
knyttede selskaper finner bare sted dersom det er tillatt i samsvar med personvern-
lovgivning) hvis dette ikke er påkrevd for å utføre avtalen eller for å overholde de 
juridiske forpliktelsene eller kontraktsforpliktelsene overfor kredittsektoren eller kre-
dittkortsektoren. InterCard garanterer at både tilgangen til filene den lagrer midler-
tidig, og opplysningsbehandlingssystemet, er sikret på flere måter. 
 
12.2 Personvern  
Hvis personopplysninger om KP overføres til InterCard, skal InterCard behandle, 
samle inn og bruke dem i samsvar med lovgivning og i samsvar med Forhandlerbe-
tingelsene for elektroniske kontanter. InterCard skal strengt overholde den lo-
vfestede personvernlovgivningen. 
Når det gjelder elektroniske kontantbetalinger, skal InterCard overføre opp-
lysningene om betalingstransaksjonen for autorisasjon til autorisasjonssidene til 
den tyske banknæringskomité  (German Banking Industry Committee) , og, i tilfelle 
av elektroniske kontanter og ELV, til de tyske bankinstitusjonene for clearing og 
oppgjør. For andre betalinger, gavekort- og bonuskorttransaksjoner, skal transaks-
jonsdataene videresendes for videre behandling til de relevante kontraktspartnerne 
til KP. 
 
Hvis personopplysninger til en kortholder skal sendes tilbake til KP av InterCard, 
skal KP bruke disse dataene, uten uttrykkelig samtykke fra kortholderen, bare for 
begrensningskontroll, bekjempelse av misbruk og for å unngå betalingsmislighold, 
og ikke for andre formål, spesielt profildannelse (f.eks. grundig analyse av innkjøp-
soppgave) eller til salgs- og markedsføringsformål. 
 
For personopplysninger behandlet hos InterCard skal InterCard være behand-
lingsansvarlig som definert i art. 4 (7) i personvernforordning (EU) 2016/679, med 
mindre annet er skriftlig avtalt. 
KPs eget ansvar etter personvernlovgivningen (i samsvar med relevante lo-
vbestemmelser) for personopplysningene de behandler, forblir upåvirket. 
 
I samsvar med sin egen juridiske vurdering, vil KP i særdeleshet implementere 
egne sikkerhetsvarsler for opplysninger(informasjonsforpliktelser) i samsvar med 
de juridiske kravene og anbefalingene fra tilsynsmyndigheten som ansvarlige for 
KP, og vil også ta hensyn til tekstanbefalingen som leveres av InterCard og frem-
gangsmåten som foreslås av InterCard. 
 
I tillegg vises det til InterCards personvernvarsler for KP og kortinnehavere i sams-
var med personvernforordningen art. 13 og 14. Disse er tilgjengelige på InterCard 
nettside www.intercard.de/en/cardholder/data-protection.  
 
13 Lovlig atferd, spesielt i eksportkontroll og kampen mot korrupsjon 
 
KP er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning i sin forretningsvirksomhet. 
Dette gjelder også spesielt for bestemmelser vedrørende eksportkontroll og kam-
pen mot korrupsjon. 
I alle tilfeller omfatter denne forpliktelsen forbud mot ulovlige utbetalinger og å gi 
andre ulovlige fordeler til tjenestemenn, forretningspartnere, deres ansatte, familie-
medlemmer eller andre partnere, og forbudet om tilrettelegging for betaling til 
tjenestemenn eller andre personer. 
 

Kontraktspartene skal støtte hverandre i tiltak for å forhindre korrupsjon og eks-
portkontrollbrudd, og spesielt informere hverandre omgående om de har kunnskap 
eller en spesifikk mistanke i spesifikk forbindelse med denne kontrakten eller dens 
oppfyllelse. 
 
Hvis InterCard fastslår at KP bryter bestemmelsene om eksportkontroll eller 
bestemmelser mot antikorrupsjon, har InterCard rett til ekstraordinær oppsigelse 
av kontrakten. KP er forpliktet til å erstatte InterCard fra alle skader som måtte 
oppstå for InterCard som følge av at slike bestemmelser blir brutt av KP. 
 
14 Avsluttende bestemmelser 
 
14.1 Anvendelse av tysk lov 
Tysk lovgivning skal gjelde eksklusivt for forretningsforholdet mellom KP og  
InterCard. 
 
14.2 Verneting 
Verneting for alle juridiske tvister som oppstår som følge av konklusjonen, utførel-
sen og oppsigelse av denne kontrakten, i den grad KP er en forhandler, er Mün-
chen, Tyskland. 
 
14.3 Endringer i kontrakten 
Endringer i denne kontrakten skal leveres til KP skriftlig minst to måneder før den 
foreslåtte endringen skal tre i kraft. KP kan enten godta eller avvise endringene før 
den foreslåtte endringen skal tre i kraft. Endringene skal anses å ha blitt godkjent 
av KP, med forbehold om at KP sier opp kontrakten, hvis de ikke har indikert avsla-
get sitt før den foreslåtte endringen skal tre i kraft. Denne fristen skal anses å være 
overholdt hvis KP sender avslaget til InterCard før den foreslåtte datoen der end-
ringene trer i kraft. I sitt forslag skal InterCard spesifikt informere KP om dette 
samtykket.  
 
I tillegg kan KP avslutte betalingstjenesten før den foreslåtte datoen der endrin-
gene trer i kraft, uten belastning eller forhåndsvarsel. InterCard skal spesifikt opp-
lyse KP om denne retten til oppsigelse i forespørselen. Kontraktsmessige relasjo-
ner eksisterende utover denne kontrakten vil bli upåvirket av en slik oppsigelse. 
 
14.4 Endringer i vesentlige forhold 
I den grad omstendighetene som danner grunnlaget for avtalene, skulle gjennomgå 
eventuelle vesentlige endringer som ikke er tatt hensyn til i tidligere bestemmelser, 
påtar kontraktspartnerne seg herved å foreta en justering som er egnet for de end-
rede omstendighetene. 
 
14.5 Gyldighetsklausul 
Hvis noen av bestemmelsene er eller blir ugyldige eller ikke-operative i sin helhet 
eller blir ineffektive på et senere tidspunkt, skal dette ikke påvirke gyldigheten eller 
virkningen til de andre bestemmelsene. Det samme gjelder i tilfelle det viser seg at 
denne avtalen inneholder et smutthull. I stedet for ugyldighet eller ikke rettskraftig 
bestemmelse eller for å lukke smutthullet, skal en passende bestemmelse gjelde, 
som, hvis det er juridisk mulig, best innfrir hva Kontraktspartene ville ha avtalt hvis 
ugyldighet, manglende eller ufullstendighet av bestemmelsen var kjent. Hvis ugyl-
digheten av en bestemmelse er basert på omfanget av tjenesten som er fastsatt i 
denne avtalen eller tidspunktet (tidsfristen eller sluttdatoen), skal tjenesten eller tid-
spunktet (tidsfristen eller sluttdatoen) gjelde ut fra hva som er lovlig tillatt og som 
kommer nærmest Partenes vilje. 
 
14.6 Klager og alternativ tvisteløsning 
Eventuelle klager fra KP mot InterCard angående rettigheter og forpliktelser som 
følge av del 675c til 676c BGB kan rettes til InterCard AG, Bereich Service Kun-
denbeschwerden, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen, Tyskland, eller via e-post 
tilservice@intercard.de. InterCard vil svare på klager som sendes inn på denne 
måten, skriftlig, innen 15 virkedager etter mottakelse. Hvis svar ikke er mulig innen 
tidsfristen av årsaker som ikke er InterCards feil, skal InterCard sende et foreløpig 
svar som tydelig spesifiserer årsakene til forsinkelsen i å svare på klagen og oppgi 
en dato der KP vil motta det endelige svaret. Det endelige svaret kan ikke gis se-
nere enn 35 virkedager etter at klagen er mottatt. 
 
InterCard deltar i tvisteløsningsprosedyrer utført av arbitreringsorganet til Deut-
sche Bundesbank. En meklingssøknad kan sendes dit via e-post til schlich-
tung@bundesbank.de, by fax to +49 69 709090- 9901 or by post to Deutsche 
Bundesbank, - Schlichtungsstelle -, Postfach 11 12 32, 0047 Frankfurt am Main, 
Tyskland. Et skjema for dette formålet og ytterligere informasjon om fremgangs-
måten er tilgjengelig for nedlasting på https://www.bundesbank.de/Naviga- 
tion/DE/Service/Schlichtungsstelle/schlichtungsstelle.html. 
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Vedlegg 
- Merknadstekst for kortbasert betaling via InterCard 
- Kvitteringstekst for InterCards elektroniske direkte debiteringsprosedyre (EC 

direkte debitering via InterCard) 
 
Denne oversettelsen gis kun for KPs bekvemmelighet. Den opprinnelige tyske 
teksten i de generelle forretningsbetingelsene er bindende i alle henseender. Hvis 
det skulle oppstå motstrid mellom den oversatte og den tyske teksten, konstruks-
jonene, meningene eller tolkningene, skal den tyske teksten, konstruksjonen, 
betydningen eller tolkningen være gjeldende. 


