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1 Användningsområde/syfte 
 
1.1 Användningsområde 
InterCard AG, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen, Tyskland, (i nedanstående 
text: ”InterCard“) är ett betalningsinstitut som övervakas av den tyska tillsynsmyn-
digheten Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer 
Str. 108, 53117 Bonn, Tyskland i enlighet med artikel 1.1. led 1 i tyska lagen för 
övervakning av betalningstjänster till dess avtalsparten baserat på ett oberoende 
avtalsförhållande (i nedanstående text: ”POS-tjänsteavtal”) som en del av behand-
lingen av de betalningsmetoder och andra tjänster som ingår i POS-tjänsteavtalet. 
Utöver dessa tjänster kommer InterCard att sälja eller hyra ut de betalningstermi-
naler eller programvarubaserade kassasystem till avtalsparten som krävs för an-
vändning av dessa tjänster, baserat på POS-tjänsteavtalet (i nedanstående text: 
”Terminal” eller ”POS-terminal”). POS-terminalerna har installerad InterCard-pro-
gramvara, inklusive InterCard-koder (i nedanstående text: ”terminalprogram”, som 
gör det möjligt att använda InterCards tjänster. Följande allmänna affärsvillkor (i ne-
danstående text: ”Affärsvillkor” är en del av POS-tjänsteavtalet. Utöver affärsvillko-
ren gäller Särskilda villkor för vissa affärsrelationer (i nedanstående text för både 
affärsvillkor och särskilda villkor: ”InterCard-villkor”), som innehåller avvikelser eller 
kompletterande text till affärsvillkoren och som föregår affärsvillkoren vid eventuella 
motsägelser till affärsvillkoren, de särskilda villkoren avtalas separat med avtalspar-
ten när avtalet sluts. Såvida POS-tjänsteavtalet innehåller bestämmelser som inte 
är förenliga med InterCard-villkoren gäller POS-tjänsteavtalet i första hand. 
 
1.2 Avtalssyfte 
När POS-tjänsteavtalet sluts agerar avtalsparten uteslutande i syfte att utöva sin 
kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet (artikel 14 tyska civillagen BGB) el-
ler som juridisk person inom det offentliga rättssystemet. Avtalspartens juridiska 
och faktiska huvudkontor samt uppställningsplatsen för samtliga POS-terminaler 
ska befinna sig inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och an-
vändning av POS-terminalerna får inte strida mot inrikes lag (i synnerhet inte om-
fattas av transaktionskontroller som förhindrar tillhandahållande av de tjänster som 
nämns i affärsvillkoren). 
Såvida avtalsparten flyttar en POS-terminal till en uppställningsplats i ett annat 
land måste avtalsparten omedelbart informera InterCard om denna ändring. Det är 
inte tillåtet att utnyttja tjänsterna för andra ändamål. 
 
2 Villkor för den tyska kreditindustrin 
 
Utöver POS-tjänsteavtalet och dessa InterCard-villkor gäller den tyska kreditin-
dustrins bestämmelser vid användning av bankindustrins elektroniska kassasystem 
(i nedanstående text: ”elektroniskt kassasystem“ och ”tyska kreditindustrin“) - Vill-
kor för deltagande i det elektroniska kassasystemet. Vid användning av systemet 
”GeldKarte“ gäller villkoren för den tyska kreditindustrin för deltagande i systemet 
”GeldKarte“.  
 
3 InterCards tjänster 
 
3.1 Drift av ett tekniskt system för kortbetalning 
Som teknisk nätverksoperatör överför InterCard behörighetsförfrågningar och svar 
mellan avtalspartens POS-terminal och den relevanta mottagaradressen i enlighet 
med de gällande kraven för respektive betalningsmetod, eller i enlighet med mot-
tagarens krav. Dessutom sammanställer InterCard bokföringsfiler enligt avtalspar-
tens anvisningar (i nedanstående text: ”Försäljningsdata” eller ”clearing-data”) och 
skickar dessa till den relevanta mottagaradressen. Uppdraget att skicka dessa bo-
kföringsfiler till den relevanta mottagaradressen skickas till POS-terminalen vid 
dagliga kassaavstämningar, vilka ska genomföras av avtalsparten. InterCard tar in-
get ansvar för att de överförda uppgifterna är korrekta. 
 
3.2 Betalning med ett betalkort via ett InterCard-konto  
Är en betalning som görs med ett betalkort som kan användas i den tyska bankin-
dustrins elektroniska kassasystem (i nedanstående text: ”betalkort”, ibland även 
kallat ”betalningskort”), via ett konto som utsetts av InterCard. Utöver de tjänster 
som nämns i avsnitt 3.1 inom ramen för ett affärsförhållande enligt artikel 675c 
punkt 1 BGB ger avtalsparten InterCard i uppdrag att behandla de förs-
äljningsuppgifter som lämnats in av avtalsparten som följd av användning av ett be-
talkort samt att lösa de betalningstransaktioner som dessa försäljningsuppgifter 
baseras på. Härtill initierar InterCard de direktdebiteringar som härrör från förs-
äljningsdata till InterCards eget konto, med den betalningsmetod som har avtalats 
med avtalsparten. InterCard är skyldigt att tillhandahålla alla belopp som följer av 
de initierade direktdebiteringarna till avtalsparten så snart beloppen har betalats in 
på InterCard-kontot. InterCard överför de belopp som gjorts tillgängliga för 
avtalsparten som SEPA-girering i euro till det konto inom EES som har utsetts av 
avtalsparten. 
  

Ett sådant belopp vidarebefordras endast om direktdebiteringstransaktionen för en 
direktdebitering som initierats på avtalspartens vägnar kan genomföras. Om en di-
rektdebiteringstransaktion inte kan genomföras eller återkallas från InterCards 
konto kan InterCard begära ersättning från avtalsparten för sådana vidarebefor-
drade belopp och tillhörande extra kostnader. InterCards kontorstid är mån-fre, 
med undantag för nationella helgdagar i Tyskland och regionala helgdagar i Mün-
chen. Kontorsdagarna offentliggörs på www.intercard.de/en/downloadcentre. 
 
I egenskap av förvaltare av de belopp som mottagits på avtalspartens vägnar be-
talar InterCard in dessa på ett eller flera mellanhandskonton hos ett eller flera tyska 
kreditinstitut. Dessa mellanhandskonton drivs under namnet InterCard som öppna 
förvaltningskonton i enlighet med artikel 17.1.2 led. b ZAG. InterCard kommer att 
informera de kreditinstitut som sköter de öppna förvaltningskontona om sin roll 
som förvaltare. InterCard garanterar att alla transaktioner för de belopp som motta-
ges på avtalspartens vägnar kommer att kunna tilldelas avtalsparten, samt aldrig 
beblandas med belopp som tillhör andra fysiska eller juridiska personer än den 
person som utnyttjar betalningstjänster för vilken beloppen förvaltas. InterCard har 
rätt att ta ut belopp som motsvarar de anspråk som innehas av InterCard gentemot 
avtalsparten från mellanhandskontona. 
InterCard ska på begäran informera avtalsparten hos vilket kreditinstitut och på vil-
ket mellanhandskonto de belopp som mottagits på avtalspartens vägnar finns, 
samt huruvida det kreditinstitut hos vilket de belopp som mottagits på avtalspar-
tens vägar förvaltas tillhör en inrättning som skyddar anspråk från insättare och in-
vesterare, samt i vilken omfattning dessa belopp skyddas av denna inrättning. 
 
3.3 Avgift för betalningsutfästelser vid betalningstransaktioner i elektro-

niska kassasystem (”betalkort”) 
Avtalsparten ger InterCard uppdraget att som representant i enlighet med avsnitt 6 
i det elektroniska kassasystemets återförsäljarvillkor ingå sådana avgiftsavtal med 
de kreditinstitut som tillhandahåller korten (i nedanstående text: ”emittent“). 
Avtalsparten ger InterCard fullmakt att underteckna de eventuella godkännanden 
som krävs från avtalsparten gentemot emittenter och befriar InterCard från be-
stämmelserna i artikel 181 BGB. 
Utbytesavgift enligt definitionen i EU-förordningen 2015/751 av den 29 april 2015 
om utbytesavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (i nedanstående text: 
”EU-förordning 2015/751“) är avgiften i enlighet med avsnitt 6 i återförsäljarvillko-
ren för elektroniska kassasystem. Av denna avgift kan InterCard komma att behålla 
en andel gentemot emittenterna, som avgift för de förmedlingstjänster som Inter-
Card tillhandahåller emittenterna och ska i så fall endast betala det återstående 
belopp som har avtalats med emittenterna eller deras representanter. Vidare kan 
InterCard avtala en serviceavgift för elektroniska kassasystem med avtalsparten, 
som gäller behandling av utbytesavgiften i enlighet med avsnitt 6 i det elektroniska 
kassasystemets återförsäljarvillkor. 
 
Avtalsparten kan säga upp uppdraget samt fullmakten i enlighet med avsnitt 3.3, 
utan föregående tidsfrist. Vid ikraftträdandet av en uppsägning i enlighet med 
ovanstående mening upphör InterCards skyldighet att genomföra betalningstrans-
aktioner i det elektroniska kassasystemet åt avtalsparten. Ovanstående gäller inte 
då avtalsparten har gjort en separat överenskommelse med emittenterna gällande 
avgiften, enligt vilken emittenterna initierar betalningsutfästelser åt avtalsparten vid 
betalningstransaktioner i elektroniska kassasystem i enlighet med avsnitt 5 i det 
elektroniska kassasystemets återförsäljarvillkor och 
- då avtalsparten har meddelat InterCard senast sex veckor innan en egen ö-

verenskommelse mellan avtalsparten och emittenterna träder i kraft, inklusive 
uppgift om de överenskomna beräkningsprinciperna och 

- om avtalsparten har ingått ett separat avtal med emittenterna rörande bearbet-
ning av de underliggande betalningstransaktionerna med det terminalprefix 
som avtalats mellan InterCard och avtalsparten (i nedanstående text för den si-
tuation som beskrivs i de tre föregående strecksatserna: ” avtalspartens eget 
avgiftsavtal”) eller 

- om InterCard redan har ingått ett avgiftsavtal med emittenterna på avtalspar-
tens vägnar innan avtalet och fullmakten återkallas. 

 
Såvida avtalsparten ingår ett separat avgiftsavtal ska InterCard betala den avgift 
som har avtalats mellan avtalsparten och emittenterna för initierande av betal-
ningsutfästelser i enlighet med punkt 5 i det elektroniska kassasystemets återförs-
äljarvillkor till emittenten eller de avtalade huvudkontoren, förutsatt att avtalsparten 
har gjort det nödvändiga beloppet tillgängligt för InterCard på ett betalkonto som 
utsetts av InterCard. 
 
InterCard har endast skyldighet att tillhandahålla de tjänster rörande det elektro-
niska kassasystemet som nämns i avsnitt 3.1 och avsnitt 3.2 med de villkor som 
anges där om och så länge avtalsparten framlägger bevis på giltiga avgiftsavtal i 
enlighet med avsnitt 6 i det elektroniska kassasystemets återförsäljarvillkor. Skulle 
ett avgiftsavtal mellan avtalsparten och en eller flera emittenter saknas ska 
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avtalsparten omgående vidta åtgärder för att ingå avgiftsavtal med dessa emitten-
ter. Så länge inga eller inga fullständiga bevis framläggs rörande avgiftsavtal med 
alla emittenter kan InterCard enligt överenskommelse med avtalsparten vidta lämp-
liga och passande åtgärder, t.ex. en upplysning till kortinnehavaren från avtalspar-
ten om att betalkort från vissa emittenter inte accepteras på grund av att ett 
avgiftsavtal saknas, eller (tillfällig) urdrifttagning av terminalen fram tills bevis på 
avgiftsavtalen framläggs. 
 
3.4 Tilldelning av användarlicenser 
InterCard tilldelar avtalsparten den icke exklusiva rättigheten att använda termi-
nalens programvara, inklusive tillhörande InterCard-kod, under POS-tjänsteavtalets 
giltighetstid. Denna rättighet får inte överföras av avtalsparten till en tredje part. 
 
3.5 Installation 
POS-terminalen installeras enligt överenskommelse av antingen InterCard, en 
tredje part som agerar på uppdrag av InterCard eller av avtalsparten. I händelse av 
att installationen genomförs av avtalsparten ska InterCards installationsanvisningar 
följas i sin helhet. Driftsättningen anses som slutförd när en transaktion med ett av 
de godkända korten kan genomföras via terminalen. Avtalsparten ansvarar själv för 
kostnaderna för installationstjänster som utförs av en tredje part på uppdrag av 
avtalsparten (t.ex. Anslutning av POS-terminalen, installation och test av telekom-
munikationsledningar). 
 
3.6 Avbrytande av tjänster, fördröjning vid vidarebefordrande av betal-

ningsbelopp 
InterCard har rätt att avbryta sina tjänster eller begränsa den tid under vilken de till-
handahålls om så krävs för genomförande av underhållsåtgärder i syfte att upp-
rätthålla eller återställa tjänsterna efter rimligt godtycke eller om så krävs enligt 
lagstiftningen eller på förordning från en tillsynsmyndighet eller om avtalsparten 
underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt avsnitt 4.1 eller vid skäliga miss-
tankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
 
Avtalsparten upplyses om att InterCard på grund av lagstadgade krav (i synnerhet 
gällande penningtvätt) eventuellt är skyldigt att fördröja en vidarebefordran av be-
talningsbelopp till avtalsparten eller att inte alls vidarebefordra betalningsbeloppet 
om skäliga misstankar om penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra straff-
bara aktiviteter som utsätter InterCards förmögenhet för risk föreligger. 
 
3.7 Depotservice 
Så länge POS-avtalet gäller kommer InterCard att ersätta defekta POS-terminaler 
med likvärdiga terminaler (i nedanstående text: ”Depot 
service“). Härför ansvarar InterCard för kostnaderna, inklusive kostnaderna för re-
servterminalen, förutsatt att felet inte uppstått på grund av felaktig hantering, yttre 
inverkan eller force majeure. I dessa fall kan InterCard kräva en ersättning för ska-
dan från avtalsparten som motsvarar summan av kostnaderna för depotservicen 
samt en bearbetningsavgift (information om bearbetningsavgiften finns på återförs-
äljarsidan på InterCards webbplats). Ersättningsbeloppet kan inte överstiga max-
beloppet för skadeersättning vid förlust av POS-terminalen enligt avsnitt 8.3. 
Avtalsparten har skyldighet att skicka tillbaka den defekta POS-terminalen till Inter-
Card senast sju dagar efter erhållandet av reservterminalen på egen bekostnad. 
Avtalsparten ansvarar för risken för förlust eller skador vid transport. Såvida termi-
nalen inte returneras inom den ovan nämnda tidsfristen kommer InterCard att debi-
tera avtalsparten priset för en ny terminal för den defekta POS-terminalen. 
Avtalsparten ansvarar för att bevisa mindre skador, InterCard ansvarar att bevisa 
större skador. 
 
3.8 Fakturering, InterCards upplysningsskyldighet 
InterCard skickar månatliga fakturor till avtalsparten i pappersform eller digitalt 
(t.ex. som PDF eller Excel-fil), som innehåller de registrerade transaktionsbelop-
pen, de avgifter som avtalsparten är skyldiga InterCard, avgiften för de tjänster 
som tillhandahållits av InterCard samt de upplysningar som krävs enligt artikel 12.1 
led 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751. Avtalsparten 
ska kontrollera alla fakturor senast sex veckor efter att dessa har mottagits och o-
medelbart göra invändningar i förekommande fall. Tidsfristen anses som uppfylld 
om Invändningarna skickas inom dessa sex veckors tidsfrist. Såvida inga invänd-
ningar görs inom tidsfristen anses fakturan som godkänd. InterCard påpekar 
denna konsekvens särskilt vid utfärdandet av fakturan. 
InterCards upplysningsskyldigheter enligt artikel675d del 1 led 1 BGB i kombina-
tion med artikel 248,1-12, artikel 13.1, 3-5 och artikel 14 till 16 i den inledande la-
gen till tyska civillagen EGBGB frångås och tillämpas inte på de tjänster som till-
handahålls av InterCard. 
 
 

4 Avtalspartens skyldigheter 
 
4.1 Tillhandahållande av obligatorisk information (huvuddata) 
Avtalsparten har skyldighet att på egen kostnad omedelbart tillhandahålla alla up-
pgifter som krävs för verkställande av POS-tjänsteavtalet med InterCard, både när 
avtalet sluts och under hela avtalsperioden. Avtalsparten har dessutom skyldighet 
att omedelbart informera InterCard skriftligen vid ändringar i de uppgifter som läm-
nats till InterCard. Vidare ska avtalsparten senast fyra veckor efter en motsvarande 
förfrågan från InterCard tillhandahålla en skriftlig bekräftelse via fax, e-post eller i 
förekommande fall via online-blankett gällande huruvida avtalspartens uppgifter 
fortfarande är aktuella. De ovanstående skyldigheterna gäller i synnerhet för föl-
jande uppgifter (i nedanstående text: Stamdata): 
a) avtalspartens juridiska form, företag, handelsregisternummer och moms-ID,  
b) avtalspartens postadress, e-postadress och övriga kontaktuppgifter, samt de 

bankuppgifter som uppgetts till InterCard (IBAN och innehavaren till det konto 
som specificerats av avtalsparten för transaktionsbehandling),  

c) avyttring eller uthyrning av avtalspartens företag samt varje ny ägare och affär-
suppgift, 

d) väsentliga ändringar i avtalspartens produktsortiment, 
e) ansökan om inledande av ett konkurs- eller likviditetsförfarande, 
f) ändringar gällande juridisk representant och/eller ekonomiskt ansvarig i enlig-

het med tyska lagen om penningtvätt (GwG), 
g) inlämnad konkursansökan från företaget och inledande av insolvensförfaranden 

rörande avtalspartens tillgångar samt beslagsåtgärder mot företaget, 
h) ändringar gällande terminalens placering enligt postadress och ev. annan fysisk 

installationsplats, i synnerhet vid flytt till en annan självständig stat (även inom 
EU) eller vid ändringar gällande relevant moms- eller tullavgift, 

i) ändringar rörande vilken person som får representera avtalsparten gentemot In-
terCard. 

Vid meddelande om ett ägarbyte har InterCard rätt att vänta med utbetalning av 
alla registrerade betalningstransaktioner tills ägarbytet har verifierats på ett tillfre-
dsställande sätt. InterCard har dessutom rätt att kontrollera de uppgifter som er-
hållits från avtalsparten, förutsatt att InterCard har denna skyldighet enligt lag eller 
vid ett byte av representant eller ekonomiskt ansvarig hos avtalsparten, eller om 
den senaste kontrollen ägde rum minst fem år tidigare. Avtalsparten ska ge Inter-
Card tillgång till alla uppgifter som krävs för kontrollen, samt även till alla handlin-
gar som krävs för kontrollen. 
Vid underlåtenhet att uppfylla de ovanstående skyldigheterna eller vid falska up-
pgifter är InterCard eventuellt skyldigt att fördröja vidarebefordran av betalningsbe-
lopp i enlighet med avsnitt 3.6. 
 
4.2 Tillhandahållande av anslutningar 
Avtalsparten ansvarar för att de anslutningar som krävs för terminalens drift har in-
stallerats vid den tidpunkt som avtalats, samt för att hålla anslutningarna i funktion. 
 
4.3 Användning av SIM-kort 
Såvida InterCard, baserat på POS-tjänsteavtalet, ger avtalsparten tillgång till SIM-
kort för användning av POS-terminalen med hjälp av GSM/GRPS-standard ska 
dessa SIM-kort uteslutande användas av avtalsparten i kombination med en POS-
terminal som har tillhandahållits av InterCard med syftet att behandla transaktioner 
med betalkort via en operatör för mobiltelefoni inom EES. Avtalsparten ska endast 
avlägsna ett SIM-kort från en POS-terminal på föregående uppmaning från Inter-
Card. Såvida POS-tjänsteavtalet upphör ska avtalsparten lämna tillbaka de tillde-
lade SIM-korten till InterCard utan dröjsmål. Avsnitt 8.3. gäller på motsvarande 
sätt. 
 
4.4 Anmälningsplikt 
Avtalsparten har skyldighet att anmäla alla störningar, fel och skador vid drift eller 
på utrustningen samt varje hävdande av rättigheter från en tredje part till InterCard 
utan dröjsmål, dock senast 24 timmar efter att händelsen konstaterades. 
  
4.5 Revisionsskyldighet/avbrottstid 
Avtalsparten har skyldighet att omedelbart kontrollera alla fakturor och rapporter 
samt all försäljning som hanterades via terminalerna och resulterande tillgodo-
havanden på avtalspartens konton omedelbart, samt att göra eventuella invändnin-
gar utan dröjsmål, dock senast inom fem arbetsdagar efter mottagandet av respek-
tive faktura och rapport resp. överfört tillgodohavande. Avtalspartens krav på inläm-
nande av direktöverföringsfiler och överlämnande av mottagna betalningsbelopp 
ska göras skriftligen till InterCard inom loppet av tre månader efter överföring av 
försäljningsuppgifterna till InterCard. Inga senare inkomna krav godtas. 
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4.6 Anmälan av misstänkt manipulation, särskilt i händelse av inbrott och 
stöld, förstörelse eller bortskaffande av terminaler 

Såvida avtalsparten har konstaterat tecken på att en terminal som används av 
avtalsparten har manipulerats, stulits, förstörts, kasserats eller på annat sätt inte 
längre är tillgänglig för avtalsparten ska InterCard meddelas om dessa misstankar 
utan dröjsmål. Dylika tecken förekommer i synnerhet vid konstaterande eller miss-
tanke om inbrott i avtalspartens affärslokaler, även om inga yttre tecken på manipu-
lation kan konstateras på POS-terminalen. InterCard har rätt att begära att 
avtalsparten skickar in eller överlämnar terminalen till InterCard eller till en polissta-
tion för inspektion på egen kostnad.  InterCard kommer att ställa en reservterminal 
till förfogande och kan spärra den drabbade terminalen tills ärendet har utretts. 
Avtalsparten har skyldighet att regelbundet kontrollera att POS-terminalen inte up-
pvisar några tecken på skador eller manipulation, i synnerhet inte på säkerhetsförs-
eglingen. 
Såvida POS-terminalen kasseras ska avtalsparten säkerställa och dokumentera att 
alla data samt InterCards programvara i POS-terminalen har tagits bort av behörig 
personal, samt att alla yttre skal har förstörts. InterCard kan kräva insyn i dokumen-
tationen. 
 
4.7 Daglig kassaavstämning 
Avtalsparten har skyldighet att genomföra en kassaavstämning per POS-terminal, i 
regel dagligen och åtminstone efter varje affärsdag med genomförda transaktioner 
via den respektive POS-terminalen. Kassaavstämningen genomförs med funktio-
nen ”Dagsavslut”. 
 
4.8 Avgiftsfrihet 
Avtalsparten har inte rätt att kräva någon avgift från kunden vid användning av 
SEPA-betalning, SEPA-direktdebitering, SEPA-girering eller betalkort. Detta gäller 
endast för betalningstransaktioner med konsumenter som använder betalkort, då 
kapitel II i EU-förordning 2015/751 kan tillämpas. 
 
5 Avtalspartens skyldigheter vid betalning med bankkort via InterCard (ELV) 
 
5.1 Definition 
Dataskyddsbestämmelserna i detta avsnitt 5 gäller för alla avtalspartens transaktio-
ner vid vilka en auktoriseringsförfrågan skickas till InterCard från avtalsparten vid 
betalningar med betalkort som genomförs som SEPA-direktdebitering med namn-
teckning (ELV) samt för alla övriga fall för vilka InterCard och avtalsparten har 
ingått en överenskommelse gällande bearbetning av återbetalningar eller köp av 
fordringar. Dataskyddsbestämmelserna i detta avsnitt 5 gäller inte om avtalsparten 
endast genomför transaktioner med betalkort som SEPA-direktdebitering med 
namnteckning (ELV) utan auktoriseringsförfrågan till InterCard och utan att Inter-
Card bearbetar återbetalningar. 
 
5.2 Avtalspartens informationsplikt gällande kundupplysning och text på 

kvitton 
avtalsparten ska, åtminstone på kortinnehavarens begäran, tillhandahålla en kopia 
på återförsäljarkvittot med kortinnehavarens namnteckning. Detta sker i regel ge-
nom överlämnande av ett kundkvitto med återförsäljarkvittots text på baksidan, men 
kan även ske på andra sätt. Innan betalningen görs ska avtalsparten vidare upplysa 
kortinnehavaren om att InterCard använder och sparar försäljningsuppgifter. Detta 
sker med hjälp av en väl synlig skylt vid kassan. Kundupplysningens och återförsäl-
jarkvittots text medföljer som bilaga till dessa allmänna villkor. 
 
5.3 Avtalspartens informationsplikt vid byte eller materialfel 
Om en kortinnehavare har hävdat sina rättigheter gällande den grundläggande af-
färstransaktionen (t.ex. på grund av materialfel) och därmed har orsakat en återbe-
talning ska InterCard informeras av avtalsparten utan dröjsmål, så att transaktionen 
raderas i InterCards allmänna register tills ärendet har slutförts. 
  
Såvida avtalsparten upprepade gånger underlåter att uppfylla denna skyldighet kan 
InterCard utan extra kostnad och med lämpliga åtgärder kontrollera de relevanta 
verksamhetsrutiner vilka krävs från avtalsparten för att skyldigheten ska uppfyllas. 
 
5.4 Förvaring av återförsäljarkvitton 
Avtalsparten ska spara de till avtalsparten överförda återförsäljarkvittona på en sä-
ker plats i minst 15 månader efter överföringen, skydda dem från obehörig åtkomst 
samt att på begäran skicka dessa kvitton till InterCard via en säker kanal som är 
skyddad mot obehörig åtkomst. 
 

6 Säkerhet för InterCards fordringar gentemot avtalsparten 
 
6.1 InterCards krav på tillhandahållande av säkerhet 
InterCard har rätt att kräva tillhandahållande av banksäkerhet för alla fordringar en-
ligt POS-serviceavtalet, även om fordringarna är villkorade (till exempel ett krav på 
återbetalning av utgifter i händelse av att en korttransaktion återbetalas). 
6.2 Ökad risk 
Såvida InterCard till att börja med helt eller delvis avstår från att begära säkerhet 
eller styrkande av säkerheter vid fordringar gentemot avtalsparten kan InterCard 
fortfarande begära säkerhet vid ett senare tillfälle. Förutsättningen är dock att om-
ständigheter inträffar eller tillkännages som motiverar en bedömning av ökad risk 
gällande anspråken gentemot avtalsparten. Detta kan i synnerhet vara fallet 
- om avtalspartens ekonomiska situation har försämrats eller hotar att försämras, 

eller  
- om de befintliga säkerheterna har minskat i värde eller hotar att minska i värde, 

eller 
- om summan av de debiterade korttransaktionerna har stigit eller hotar att stiga. 
InterCard har ingen rätt att begära säkerhet om det uttryckligen har avtalats att 
avtalsparten inte ska tillhandahålla några eller endast vissa särskilt nämnda säker-
heter. 
 
6.3 Fastläggande av tidsfrist för tillhandahållande eller styrkande av sä-

kerheter 
InterCard kommer att fastlägga en rimlig tidsfrist för tillhandahållande eller 
styrkande av säkerhet. Såvida InterCard avser att hävda sin rätt till omedelbar up-
psägning av avtalet enligt avsnitt 9.2 i händelse av att avtalsparten inte uppfyller 
sin skyldighet att tillhandahålla eller styrka säkerheter i tid ska InterCard informera 
avtalsparten på förhand. 
 
6.4 Återkrav 
För att skydda InterCards alla aktuella, framtida och villkorade anspråk gentemot 
avtalsparten på grund av POS-tjänsteavtalet ger avtalsparten sitt samtycke till att 
ett belopp ska återkrävas som motsvarar avtalspartens fordringar gentemot Inter-
Card gällande utbetalning av betalningsbelopp enligt avsnitt 3.2. 
 
7 Inköp av POS-terminaler 
Reglerna i avsnitt 7 i affärsvillkoren träder i kraft när avtalsparten köper en eller 
flera POS-terminaler av InterCard i enlighet med POS-tjänsteavtalet. 
 
7.1 Äganderättsförbehåll 
Fram tills det att hela beloppet för de POS-terminaler som levererats av InterCard 
till avtalsparten har betalats förblir dessa InterCards egendom. 
 
7.2 Köpesummans förfallodatum 
Såvida ingen annan överenskommelse har gjorts ska avtalsparten betala den 
avtalade köpesumman till InterCard senast sju dagar efter POS-terminalens förs-
ändelse (händelse i enlighet med artikel 286.2 led 2 BGB). 
 
7.3 Anspråk vid brister 
Avtalspartens ersättningsanspråk vid försäljning av en POS-terminal begränsas till 
anspråk på leverans av en likvärdig felfri reservterminal. Avtalspartens rätt att åter-
kalla eller reducera avtalet förbehålls. 
 
8 Uthyrning av POS-terminaler 
Reglerna i avsnitt 8 i affärsvillkoren träder i kraft när avtalsparten hyr en eller flera 
POS-terminaler av InterCard i enlighet med POS-tjänsteavtalet. Den avtalade hy-
resavgiften beräknas från och med det datum POS-terminalen skickades till 
avtalsparten. 
 
8.1 Andrahandsuthyrning 
Avtalsparten har inte tillåtelse att hyra ut POS-terminaler som hyrts av InterCard i 
andra hand. 
  
8.2 Försämring av hyresobjektet 
Avtalsparten ansvarar för kostnaderna vid försämring eller förlust av hyresobjektet. 
Denna bestämmelse gäller inte om försämringen beror på slitage vid avtalsmässigt 
bruk av hyresobjektet. 
 
8.3 Returnering av hyresobjektet 
Vid hyresavtalets slut ska avtalsparten inom loppet av sju dagar och på egen kost-
nad returnera den uthyrda POS-terminalen till InterCard utan uppmaning och med 
lämplig fraktförsäkring. Avtalsparten ansvarar för risken för förlust eller trans-
portskador. Om terminalen inte returneras inom den angivna tidsfristen eller om 
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dess skick har försämrats på ett sätt som inte motsvarar normalt slitage kan Inter-
Card kräva ett ersättningsbelopp från avtalsparten som motsvarar det ersättnings-
belopp som fastlagts av InterCard för en POS-terminal i samma kategori. Informa-
tion om vilken kategori den POS-terminal som hyrs av avtalsparten tillhör samt er-
sättningsbeloppet finns på återförsäljarsidan på InterCards webbplats. Ersätt-
ningsbeloppet reduceras med 20 % per fullbordat år för hyresperioden. Avtalspar-
ten ansvarar för att bevisa mindre skador, InterCard ansvarar för att bevisa större 
skador. 
 
9 Avtalsperiod och uppsägning 
 
9.1 Minsta avtalstid/ordinarie uppsägning 
POS-tjänsteavtalet träder i kraft när en ansökan från avtalsparten gällande 
ingående av ett POS-tjänsteavtal godkänns av InterCard. Godkännandet skickas 
antingen som text till den angivna e-postadressen eller medföljer som text när 
POS-terminalen levereras eller första gången ett betalningsmeddelande skickas 
(dvs. att terminalen indikerar att en transaktion har genomförts) när terminalen har 
aktiverats av InterCard. POS-tjänsteavtalet kan sägas upp av en avtalspartner för 
första gången med en uppsägningstid på tre månader i slutet av den minimiperiod 
som överenskommits i POS-serviceavtalet. Såvida POS-serviceavtalet inte sägs 
upp vid denna tidpunkt förlängs det på obestämd tid och kan sägas upp av båda 
avtalspartnerna med en uppsägningstid på tre månader i slutet av varje kvartal. 
Avtalspartens rätt att när som helt säga upp avtalet enligt artikel 675h del 1 BGB 
utesluts. Uppsägningen kan begränsas till enskilda typer av kort (i nedanstående 
text: ”partiell uppsägning”). 
 
9.2 Uppsägning av tungt vägande skäl 
Rätten att säga upp avtalet av tungt vägande skäl påverkas inte. Ett tungt vägande 
skäl för omedelbar uppsägning föreligger 
a) om avtalspartens ekonomiska situation försämras eller hotar att försämras, 
b) om avtalsparten är sen med betalningen av InterCards fordringar trots att en 

tidsfrist med anmodan om uppsägning har satts, 
c) om avtalsparten när avtalet slöts uppgav felaktig information, i synnerhet 

gällande sin verksamhet eller gällande vilket segment de saluförda varorna eller 
tjänsterna tillhör resp. inte vid ett senare tillfälle uppfyller sin informationsskyl-
dighet i enlighet med avsnitt 4.1, 

d) om en person eller en sammanslutning som inte hade något inflytande över 
avtalsparten när avtalet slöts skapar sig ett sådant inflytande under avtalsperio-
den och det är orimligt att kräva att InterCard följer avtalet, 

e) om InterCard åläggs böter eller hot om böter från Den tyska bankindustrins 
kommitté (i nedanstående text: DK) och dessa böter eller hot beror på ett 
brottsligt beteende från avtalspartens sida, 

f) om avtalsparten inte uppfyller sin skyldighet att tillhandahålla eller styrka säker-
heter i enlighet med avsnitt 6.1 och 6.2, eller på grund av ett annat avtal inte 
kan uppfylla denna skyldighet inom InterCards tidsfrist eller 

g) om avtalsparten lämnar in uppgifter om betalningsbelopp till InterCard för 
POS-terminaler som inte har godkänts av InterCard för dylika transaktioner, 

h) om avtalsparten upprepade gånger har brutit mot bestämmelserna i avtalet på 
annat sätt, 

i) om avtalsparten flyttar sitt huvudkontor till ett land utanför det europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, 

j) om det land i vilket avtalsparten har sitt huvudkontor lämnar det europeiska e-
konomiska samarbetsområdet eller av annat skäl inte längre tillhör det euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, 

k) om avtalet mellan DK och InterCard gällande användning av det elektroniska 
kassasystemet upphör av ett skäl som inte orsakats av InterCard, 

l) såvida avtalsparten bryter mot lagstadgad regelefterlevnad gällande pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism 

 
9.3 Avtalspartens särskilda uppsägningsrätt om affärsverksamheten upp-

hör.  
Avtalsparten har rätt att säga upp POS-serviceavtalet med en uppsägningstid om 
tre månader från månadsslutet om affärsverksamheten upphör, förutsatt att all hyra 
som InterCard har rätt att kräva av avtalsparten på första ordinarie uppsägningsda-
tum enligt avsnitt 9.1 har betalats. Avtalsparten måste i så fall tillhandahålla lämp-
liga bevis på att verksamheten upphör. 
 
9.4 Avtalspartens rätt till partiell uppsägning i händelse av otillräcklig 

täckning vid användning av GSM/GPRS-standarden 
I den utsträckning InterCard ger avtalsparten tillgång till SIM-kort för användning 
av POS-terminalerna i enlighet med POS-tjänsteavtalet och avtalsparten inte kan 
använda SIM-korten på den plats där POS-terminalerna ska användas på grund av 
otillräcklig täckning, har avtalsparten rätt att säga upp POS-tjänsteavtalet utes-
lutande med avseende på användning av SIM-korten i fråga med en uppsägnings-
period om 14 dagar för varje månadsslut. Inga andra avtalspunkter (i synnerhet 

gällande hyra av POS-terminaler) påverkas vid en sådan uppsägning, detta gäller 
även för POS-terminaler som ska användas med det SIM-kort som uppsägningen 
enligt detta avsnitt 9.4 gäller. 
 
9.5 Formella krav för uppsägning 
Varje uppsägning av avtalet ska skickas som originalhandling via brev eller fax. Inga 
andra kommunikationssätt godtas.  
 
9.6 Avtalspartens skyldigheter vid uppsägning 
Avtalsparten har skyldighet att returnera terminalprogramvara inklusive terminalkod 
till InterCard om avtalet upphör. Såvida så inte kan ske av tekniska eller faktiska 
skäl har avtalsparten skyldighet att radera eller förstöra all sparad data utan 
dröjsmål samt på ett tekniskt korrekt och bevisbart sätt med bevis som kan krävas 
in av InterCard. 
 
Vidare ska avtalsparten ta bort samtliga uppgifter gällande godkännande av kort 
när avtalet upphör, undantaget om avtalsparten har rätt att spara uppgifterna av 
annat skäl. I händelse av en partiell uppsägning gäller detta uppgifter om 
godkännande av de kort som omfattas av uppsägningen. 
 
10 Avgifter, betalningsvillkor, försenad betalning, moms inom och utanför EU 
 
10.1 Avgiftsbelopp/ersättning för tjänster 
För de avgifter som ska betalas till InterCard gäller de överenskomna priserna i 
POS-tjänsteavtalet eller prislistan för extratjänster. Såvida inget annat har överens-
kommits är alla priser nettopriser exkl. lagstadgad moms. 
För tjänster som inte ingår i POS-tjänsteavtalet eller prislistan för extratjänster, som 
genomförs på uppdrag av avtalsparten eller i avtalspartens förmodade intresse och 
som endast kan förväntas mot en viss avgift, kan InterCard definiera en avgift efter 
rimligt godtycke (artikel 315 BGB). 
InterCard har rätt att debitera avtalsparten för åtgärder som anses nödvändiga un-
der omständigheterna, förutsatt att dessa åtgärder vidtas när InterCard agerar på 
avtalspartens vägnar eller med avtalspartens förmodade medgivande. Åtgärder i 
denna betydelse är i synnerhet de betalningar som ska göras till den tyska kreditin-
dustrin (t.ex. böter för POS-terminaler som inte uppfyller kraven från den tyska kre-
ditindustrin) samt portoavgifter, förutsatt att dessa betalningar resp. avgifter sker i 
syfte att uppfylla avtalet och inte kan härledas från underlåtelse från InterCards 
sida. 
 
10.2 Betalningsvillkor 
Samtliga tjänsteavgifter beräknas tidsproportionellt från och med datumet för sys-
temets driftsättning och förfaller till betalning den 
första vardagen i varje månad för föregående månad, om ingen annan överens-
kommelse har gjorts. 
Såvida avtalsparten inte ger InterCard fullmakt för betalning av avgifterna som di-
rektdebitering eller önskar separat fakturering kan InterCard kräva en särskild avgift 
enligt rimligt godtycke (artikel 315 BGB). 
 
10.3 Försenad betalning/avräkningsalternativ 
För varje påminnelse som skickas vid försenad betalning kräver InterCard en 
påminnelseavgift om 5 euro exkl. tillkommande kostnader. Avtalsparten har rätt att 
framlägga bevis på att InterCards kostnader och utlägg i verkligheten är lägre. 
  
Såvida avtalsparten är sen med betalningen har InterCard rätt att upphöra med att 
leverera sina tjänster. Rätten till icke ordinarie uppsägning påverkas inte av denna 
bestämmelse. InterCard har rätt att räkna av avtalspartens giltiga fordringar och u-
testående belopp hos InterCard mot varandra. Vidare har InterCard rätt att dra av 
de avgifter som tillkommer InterCard innan ett tillgodohavande av beloppet över-
förs enligt avsnitt 3.2. avtalsparten har endast rätt att räkna av sina fordringar hos 
InterCard om dessa fordringar är obestridda eller rättsligt verkställiga. 
Om avtalsparten driver sin verksamhet i ett annat land inom EES, men utanför EU 
(för närvarande Island, Liechtenstein och Norge) ska avtalsparten avtala den skat-
tetekniska avvecklingen med InterCard. 
 
10.4 Moms inom EU 
Såvida avtalsparten driver sin verksamhet i ett EU-land som inte är Tyskland gäller 
den avgift som ska betalas av avtalsparten utan moms (”Reverse Charge-
förfarande”). Avtalsparten har skyldighet att behandla alla transaktioner som mom-
spliktiga med ”Reverse-Charge-förfarande”, i synnerhet i sin egen skattetekniska 
bokföring, förutsatt att denna åtgärd är rättsligt legitim eller nödvändig. Alla fakturor 
från InterCard ska innehålla de obligatoriska uppgifterna enligt tillämplig moms-
lagstiftning. avtalsparten har skyldighet att ge InterCard tillgång till alla erforderliga 
uppgifter utan dröjsmål. 
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11 InterCards ansvar 
 
11.1 Begränsning av ansvar 
InterCard ansvarar i full utsträckning för avsiktliga handlingar och grov vårdslöshet. 
För alla övriga vårdslösa handlingar ansvarar InterCard endast för 
- personskador, 
- skador som InterCard ska ge ersättning för på grund av gällande lagstadgade 

riktlinjer samt 
- skador som uppstår på grund av överträdelse av väsentliga förpliktelser och 

som utsätter genomförandet av POS-tjänsteavtalets syfte för risk, eller vilkas 
uppfyllande möjliggör ordinarie genomförande av POS-tjänsteavtalet och som 
avtalsparten regelbundet ska kunna förlita sig på (väsentliga avtalsförpliktelser). 

vid överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser begränsas ansvaret för ren vårds-
löshet från InterCards sida till skador som är typiska för avtalet och som kunnat fö-
rutses när avtalet ingicks. 
 
11.2 Friskrivning av ansvar vid omständigheter där InterCard inte är ans-

varig 
InterCard ansvarar inte för skador som orsakas av avbrott eller begränsningar på 
grund av nödvändiga underhållsåtgärder, force majeure, upplopp, krig och naturka-
tastrofer, direkta terrorhandlingar eller andra incidenter som InterCard inte kan hål-
las ansvarigt för (till exempel strejk, lockout, trafikstörningar, inrikes eller internatio-
nella order på hög nivå, strömavbrott och störningar i el- eller telekommunikations-
nät). 
 
11.3 Ansvar för felaktigt eller försenat genomförande av en betalnings-

transaktion 
Ansvaret för uteblivna eller felaktigt genomförda betalningstransaktioner definieras 
i avsnitt 11.1 och 11.2. InterCard ansvarar inte för skador som inträffar utan eller 
på grund av andras fel. I avvikelse från sats 1 begränsas InterCards ansvar gent-
emot avtalsparten för skada som uppstått till följd av utebliven eller felaktigt ge-
nomförd och som inte omfattas av artikel 675y BGB till ett belopp om maximalt 12 
500 euro.  Detta gäller inte avsiktliga handlingar eller grov vårdslöshet samt risker 
som InterCard uttryckligen har tagit ansvar för. 
 
12 Sekretess och dataskydd 
 
12.1 Sekretess 
Avtalspartnern är skyldig att hålla alla uppgifter och data hemliga som avtalspart-
nern får kännedom om i samband med sina avtalsmässiga relationer och att ge en 
tredje part utanför den respektive företagsgruppen (företagssammanslutning enligt 
artikel 15 ff tyska aktielagen AktG) tillgång till dem, om inte så krävs för att uppfylla 
lagliga förpliktelser eller avtalsförpliktelser gentemot kredit- och kreditkortsbran-
schen. InterCard garanterar att både åtkomsten till de uppgifter som sparas tillfäl-
ligt hos InterCard och åtkomsten till databehandlingssystemet skyddas på flera 
sätt. 
 
12.2 Integritet 
I den utsträckning personuppgifter som tillhör avtalsparten skickas till InterCard 
kommer InterCard att behandla, samla in och använda dessa uppgifter enligt 
lagstadgade bestämmelser samt bestämmelserna i det elektroniska kassasyste-
mets återförsäljarvillkor. InterCard åtar sig att strikt följa alla lagstadgade integri-
tetsbestämmelser. 
  
Vid betalningar via det elektroniska kassasystemet skickar InterCard uppgifterna 
från betalningstransaktionen för auktorisering till den tyska bankindustrins auktori-
seringsorgan. Vid betalningar via det elektroniska kassasystemet eller med betalk-
ort som SEPA-direktdebitering med namnteckning skickas uppgifterna till tyska 
kreditinstitut för clearing och avveckling. Vid andra betalnings-, present- och bo-
nuskorttransaktioner överförs transaktionsuppgifterna till avtalspartens ansvariga 
avtalspartner för vidare behandling. 
Såvida kortinnehavarens personuppgifter skickas tillbaka till avtalsparten av Inter-
Card åtar sig avtalsparten att endast använda dessa uppgifter för hantering av kre-
ditgränser, bekämpning av missbruk och för att undvika betalningsinställningar och 
inte för andra ändamål, särskilt inte för att skapa profiler (t.ex. detaljerad analys av 
köpbeteendet) eller i försäljnings- och marknadsföringssyfte utan kortinnehavarens 
uttryckliga medgivande. 
 
InterCard är dataskyddsansvarig för de personuppgifter som behandlas av Inter-
Card i enlighet med artikel 4.7 i EU:s dataskyddsförordning EU 2016/679, om in-
get annat har överenskommits skriftligen. 
avtalspartens separata dataskyddsrättsliga ansvar (i enlighet med gällande be-
stämmelser) för de personuppgifter som behandlas av avtalsparten påverkas här-
vid inte. 

Avtalsparten ska i synnerhet efter sin egen juridiska granskning uppfylla sin da-
taskyddsrättsliga upplysningsplikt i enlighet med lagkraven och rekommendatio-
nerna från den tillsynsmyndighet som ansvarar för avtalsparten och kommer att ta 
hänsyn till den skriftliga rekommendation som tillhandahålls av InterCard och den 
implementeringsrutin som föreslås av InterCard. 
 
Slutligen hänvisas till avtalspartens och InterCard-kortinnehavares integritetsdekla-
rationer i enlighet med artikel 13 och 14 GDPR.  Dessa finns på InterCards  
webbplats, se www.intercard.de/datenschutz. 
 
13 Legitimt förfarande, särskilt med avseende på exportkontroller och be-

kämpning av korruption 
 
Avtalsparten har skyldighet att efterleva alla gällande lagar för sin verksamhet. 
Detta gäller i synnerhet även bestämmelser för exportkontroll och bekämpning av 
korruption. 
Denna skyldighet omfattar alltid ett förbud mot olagliga betalningar eller tilldelning 
av andra olagliga förmåner till tjänstemän, affärspartners, dess medarbetare, fa-
miljemedlemmar eller övriga partners, samt även ett förbud mot betalningar till 
myndighets- eller andra personer i syfte att påskynda processer. 
 
De avtalsslutande parterna ska stödja varandra vid åtgärder för att förhindra kor-
ruption och överträdelser mot exportkontroll och ska i synnerhet informera varandra 
omedelbart om de blir medvetna om fakta eller hyser specifika misstankar i sam-
band med detta avtal och dess verkställande. 
 
Såvida InterCard konstaterar att avtalsparten bryter mot regelefterlevnad rörande 
exportkontroll eller korruptionsbekämpning har InterCard rätt att säga upp avtalet 
omedelbart. Avtalsparten har skyldighet att befria InterCard från ansvaret för samt-
liga skador som InterCard kan drabbas av på grund av avtalspartens överträdelse 
av dessa bestämmelser. 
 
14 Övriga bestämmelser 
 
14.1 Rättslig jurisdiktion är i Tyskland 
Endast tysk lag gäller för affärsförhållandet mellan avtalsparten och InterCard. 
 
14.2 Behörig domstol 
Behörig domstol för samtliga tvister som resulterar från ingående, genomförande 
och uppsägning av avtalet är München, Tyskland, förutsatt att avtalsparten är af-
färsidkare. 
 
14.3 Ändringar i avtalet 
Ändringar i detta avtal ska erbjudas avtalsparten skriftligen senast två månader in-
nan det föreslagna datumet för avtalets ikraftträdande. Avtalsparten kan välja att 
antingen godkänna eller avslå ändringarna fram till det föreslagna datumet för 
avtalets ikraftträdande. Med förbehåll för om avtalsparten säger upp avtalet anses 
avtalsparten ha godkänt ändringarna om avtalsparten inte har meddelat avslaget 
innan det föreslagna datumet för avtalets ikraftträdande. Denna tidsfrist följs om 
avtalsparten skickar ett meddelande med sitt avslag innan det föreslagna datumet 
för avtalets ikraftträdande. InterCard ska upplysa avtalsparten särskilt om denna 
godkännandeeffekt i sitt erbjudande. 
  
Vidare kan avtalsparten säga upp betalningstjänsten innan det föreslagna datumet 
för avtalets ikraftträdande utan vare sig avgifter eller tidsfrist. InterCard ska upplysa 
avtalsparten särskilt om denna uppsägningsrätt i sitt erbjudande. Eventuella övriga 
överenskommelser utöver det här avtalet påverkas inte av en sådan uppsägning. 
 
14.4 Ändring gällande väsentliga omständigheter 
I den utsträckning de omständigheter som ligger till grund för överenskommelserna 
genomgår en väsentlig förändring som inte har beaktats i de tidigare bestämmel-
serna åtar sig de avtalsslutande parterna att anpassa avtalet i enlighet med de 
förändrade omständigheterna. 
 
14.5 Undantagsklausul 
Såvida vissa avtalade bestämmelser helt eller delvis blir ineffektiva eller icke ge-
nomförbara eller förlorar sin verkställighet vid ett senare tillfälle påverkas inte de 
övriga bestämmelsernas giltighet. Detsamma gäller om det konstateras att en viss 
bestämmelse saknas i detta avtal. I stället för den ineffektiva eller icke-ge-
nomförbara bestämmelsen eller för att komplettera bestämmelserna ska en lämplig 
bestämmelse tillämpas vilken i den mån lagen tillåter det, i högsta grad motsvarar 
de tidigare bestämmelserna mellan de avtalsslutande parterna, samt om vilken de 
skulle ha avtalat såvida dessa haft kännedom om den ineffektiva, icke ge-
nomförbara eller felande bestämmelsen. Såvida en bestämmelses ineffektivitet är 
baserad på en viss tjänst eller tidsfrist enligt detta avtal ska den tjänst eller tidsfrist 
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gälla som är tillåten enligt lag och som motsvarar den avsedda tjänsten eller 
tidsfristen så långt det är möjligt. 
 
14.6 Klagomål och alternativ för tvistlösning 
Klagomål från avtalsparten gentemot InterCard med avseende på de rättigheter 
och förpliktelser som baseras på artikel 675c till 676c BGB kan skickas till  
InterCard AG, Bereich Service Kundenbeschwerden, Mehlbeerenstr. 4, 82024 
Taufkirchen, Tyskland eller via e-post till service@intercard.de. Alla klagomål som 
skickas på dessa sätt besvaras av InterCard skriftligen senast 15 vardagar efter 
mottagandet. Om det inte är möjligt att besvara ett meddelande på grund av skäl 
som InterCard inte kan ansvara för skickar InterCard ett preliminärt svar som moti-
verar det försenade svaret på ett entydigt sätt och definierar en tidpunkt vid vilken 
avtalsparten senast erhåller det slutgiltiga svaret. Det slutgiltiga svaret får inte 
skickas senare än 35 vardagar efter mottagandedatum för klagomålet. 
 
InterCard godtar det tvistlösningsförfarande vilket tillämpas av tyska förbundsban-
kens tvistlösningssektion. En tvistlösningsbegäran kan skickas per e-post till 
schlichtung@bundesbank.de, per fax till +49 69 709090-9901 eller per brev till 
Deutsche Bundesbank, - Schlichtungsstelle , Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt 
am Main, Tyskland. En blankett samt ytterligare information om förfarandet kan lad-
das ner på www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Schlichtungsstelle/ 
schlichtungsstelle.html. 
 
Bilagor: 
- Upplysningstext för kortbaserade betalningar via InterCard 
- Text på återförsäljarkvitto gällande betalning med bankkort via InterCard (ELV) 
 
Översättningar av dessa affärsvillkor som överlämnas till avtalsparten är endast 
avsedda som hjälpmedel. Vid tolkningssvårigheter och skillnader mellan de olika 
språkversionerna är endast den tyska versionen av affärsvillkoren giltig och 
bindande. 
 


