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1 Omfang/genstand for aftalen/formålet med aftalen/afbrydelse af tjenester 
 
1.1 Omfang 
InterCard AG, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen, Tyskland, (i det følgende 
benævnt: "InterCard") er en betalingsinstitution, der overvåges af den tyske 
føderale finansielle tilsynsmyndighed (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht-BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tyskland. Repræsenteret af 
følgende som indløser i henhold til de internationale kortbetalingsprocedurer ne-
denfor: 
- MasterCard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, 1410 Waterloo, Bel-

gien, (i det følgende benævnt "MasterCard") for betalingsmærkerne "Master-
Card" og "Maestro", 

- Visa Europe Services LLC, registreret i Delaware, USA, som handler via filialen 
i London (nr. BR007632), 1 Sheldon Square, London W2 6TT, UK, (for mær-
kerne "Visa", "Visa Electron" og "V PAY") 

- Diners Club International Ltd., 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60016, 
USA, (i det følgende benævnt "Diners") for betalingsmærkerne "Diners", "Di-
ners Club" og "Discover", 

- JCB International Co., Ltd., 5-1-22, Minami Aoyama, Minato-Ku, Tokyo, Japan 
(i det følgende benævnt "JCB") for betalingsmærket "JCB" og 

- UnionPay International Ltd., 5F, bygning B, nr. 6 Dongfang Road, Poly Plaza, 
Pudong 200120, Shanghai, Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt 
"UPI") for betalingsmærkerne "CUP" og "UnionPay", 

 
(i det følgende benævnt "kortorganisationer" for alle disse kortbetalingsprocedurer) 
er InterCard bemyndiget til at indgå en kontraktlig aftale med en modtager (i det 
følgende benævnt: "Kontraktlig part") med hensyn til accept og behandling af kor-
trelaterede betalingsprocedurer ved hjælp af relevante betalingsinstrumenter (i det 
følgende benævnt "kort") for de ovenfor anførte betalingsmærker, som er godkendt 
til dette formål af kortorganisationerne (i det følgende under ét benævnt: "Kortty-
per"). 
 
1.2 Aftalens genstand 
Baseret på en håndteringsaftale som pr. afsnit 675c stk. 1 i den tyske civillov (Bür-
gerliches Gesetzbuch, BGB), og i overensstemmelse med betingelserne nedenfor, 
bemyndiger kontraktparten (i det følgende benævnt "KP") hermed InterCard til at 
behandle betalingstransaktioner, der blev indledt med en af de aftalte korttyper, 
hvor kortet fysisk fremvises (herefter "Card Present") til KP, i en EMV-kompatibel 
betalingsterminal eller kasseløsning (herefter "POS-system"), på et sted, der er in-
den for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) (som defineret i 
afsnit 1 stk. 3), som derefter blev sendt til InterCard af KP, og til at afvikle de be-
talingsprocesser, der ligger til grund for disse betalingstransaktioner. KP kan 
vælge at modtage en bestemt korttype eller en kombination af korttyper. KP skal 
udelukkende sende InterCard alle betalingstransaktioner, der blev initieret på 
virksomhedens forretningssted, ved fremvisning af et kort af en af de aftalte kortty-
per. 
 
1.3 Formålet med aftalen 
KP anvender kun de tjenester, der er beskrevet i disse generelle forretningsbetin-
gelser, i forbindelse med udførelsen af sine kommercielle, offentlige eller uafhæn-
gige professionelle aktiviteter. De juridiske og faktiske hovedkvarterer for KP og de 
faktiske lokaliteter i alle POS-terminaler skal være inden for det Europæiske Øko-
nomiske Samarbejdsområde (EØS), og leveringen af de kontraktmæssige tjenes-
ter må ikke være forbudt i henhold til national lovgivning (især ikke underlagt nogen 
kontrol af kapitalbevægelse, som ville stå i vejen for ydelse af tjenester under disse 
generelle forretningsbetingelser). Hvis KP flytter stedet for POS-terminalen til et 
andet land, skal KP straks underrette InterCard om denne ændring. Brugen af 
disse tjenester til andre formål, især til forbrugerformål, er ikke tilladt. 
 
1.4 Afbrydelse af tjenester 
InterCard kan suspendere de tjenester, der skal leveres i henhold til disse gene-
relle forretningsbetingelser, eller begrænse deres varighed, hvis 
a) dette er rimeligt påkrævet for at udføre vedligeholdelse eller for at opretholde 

eller genoprette tjenesterne, eller 
b) dette er påkrævet ved lov eller ved en officiel ordre, eller 
c) KP har misligholdt vigtige kontraktmæssige forpligtelser, eller 
d) der er rimelig grund til mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af 

terrorisme. 
 

2 KP's modtagelse af kort 
 
2.1 Ret og forpligtelse til modtagelse 
KP kan i overensstemmelse med disse generelle forretningsbetingelser modtage 
alle kort af de aftalte korttyper til betaling. Hvis indehaveren af et kort (i det føl-
gende benævnt "kortholderen") fremviser sit kort til betaling, skal KP i overens-
stemmelse med disse generelle vilkår og betingelser tage imod det kort, der 
fremvises til betaling, forudsat at modtagelsen af den pågældende korttype er af-
talt mellem 
  
KP og InterCard. Ovenstående bestemmelse gælder ikke for kort, der kan identifi-
ceres elektronisk eller visuelt af KP som kommercielle kort, der udstedes i EU. 
 
2.2 Forbud mod diskrimination, afgiftsfrihed 
For hver kortholder, der præsenterer et kort til betalingsformål, skal KP yde den 
tjeneste, der ligger til grund for betalingen, til priser, der ikke er højere end og 
forhold der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for andre kunder. Modta-
gelsen af et kort må ikke gøres afhængig af et minimum eller maksimum salgs-
beløb. 
I henhold til afsnit 270a i BGB aftaler KP ikke noget honorar fra sine debitorer i 
forbindelse med behandling af kortbetalinger, medmindre dette er aftalt skriftligt 
med InterCard under hensyntagen til de lovmæssige bestemmelser. 
 
KP's ret til at tilbyde kortholderen en rabat for at bruge et bestemt betalings-
godkendelsesinstrument eller give andre incitamenter til at bruge et betalings-
godkendelsesinstrument, som den handlende foretrækker, påvirkes ikke af afsnit 
2.2. Desuden vil KP's ret til at foretrække en bestemt korttype frem for andre eller 
foretrække alternativer til en bestemt korttype med hensyn til kortrelaterede be-
talingsgodkendelsesinstrumenter forblive upåvirket af bestemmelserne i afsnit 2.2. 
 
2.3 Uantagelige transaktioner 
KP må ikke modtage et kort til betalingsformål og sende den tilsvarende betalings-
transaktion til InterCard med henblik på afregning, hvis 
a) kortholderen ikke fysisk fremviser kortet, men har videresendt eller ønsker at vi-

deresende kortdataene til KP skriftligt (f.eks. pr. fax eller postkort) pr. telefon, 
e-mail eller online. 

b) KP's krav mod kortholderen, der lå til grund for betalingstransaktionen, ikke 
fandt sted ifm. KP's forretningsaktiviteter, men tredjeparters virksomhedsaktivi-
teter eller ikke er baseret på en tjeneste, som KP ydede over for kortholderen i 
sit eget navn og for sine egne udgifter, 

c) det krav, der ligger til grund for betalingstransaktionen, er baseret på kredit-
givning eller andre kontante betalinger, herunder delvise betalinger eller til-
bagevendende betalinger, 

d) kortet skal bruges til at betale for et allerede eksisterende, forfaldent krav eller 
for en check uden dækning. 

e) det krav, der ligger til grund for betalingstransaktionen, er baseret på en trans-
aktion, der er ulovlig eller uetisk i henhold til gældende lov (især ikke-tilladt ha-
sardspil eller ikke-tilladt voksen underholdning), 

f) KP er i tvivl om, hvorvidt kortholderen har ret til at bruge kortet, baseret på 
omstændighederne omkring præsentationen af kortet. En sådan tvivl vil især fo-
religge, hvis: 
aa) Det samlede beløb for en betalingstransaktion (i det følgende benævnt 

"transaktionsbeløbet") på kortholderens anmodning distribueres eller skal 
distribueres på tværs af flere kort eller 

bb) Kortholderen allerede ved fremvisningen af kortet tilkendegiver, at der mu-
ligvis er problemer med accept af kortet; 

g) KP's krav, der ligger til grund for betalingstransaktionen, ikke falder inden for 
det udvalg af KP's varer, produkter eller tjenester, der blev aftalt skriftligt mel-
lem KP og InterCard, 

h) der er en forudbetaling eller udbetaling, der ligger til grund for betalingstrans-
aktionen, især hvis de varer eller tjenester, der ligger til grund for KP's tjeneste, 
endnu ikke er ydet fuldt ud på det tidspunkt, hvor betalingstransaktionen blev 
indsendt, 

i) betalingstransaktionen er mulig i en anden valuta end den lovfæstede nationale 
valuta i det land, hvor terminalstedet er placeret. Det skal sikres, at der kun er 
mulighed for én transaktionsvaluta pr. KP eller 

j) det juridiske hovedkvarter for KP og det faktiske forretningssted eller placerin-
gen af POS-terminalerne ligger uden for det Europæiske Økonomiske Sam-
arbejdsområde (EØS), eller 

k) ydelsen af de kontraktmæssige tjenester er forbudt i henhold til national lo-
vgivning (især hvis den er underlagt nogen form for kontrol af kapitalbevægel-
sen, som ville stå i vejen for ydelsen af tjenester i henhold til disse generelle 
forretningsbetingelser). 
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3 Godkendelse af betalingstransaktioner (godkendelse), clearing 
 
3.1 Krav om godkendelse fra det kortudstedende institut 
KP skal anmode om godkendelse fra det relevante kortudstedende institut eller 
dets mellemled (i det følgende benævnt "godkendelsesanmodning" eller "godken-
delse") for hver enkelt betalingstransaktion, der indsendes til InterCard i overens-
stemmelse med disse generelle forretningsbetingelser. Godkendelsen indhentes 
automatisk via POS-terminalen via InterCard. Hvis det ikke er muligt at indhente 
godkendelse af tekniske årsager, er det generelt ikke muligt at betale med kort. 
 
3.2 Behandling af godkendelsesanmodninger 
KP skal sende godkendelsesanmodninger til InterCard elektronisk og sikkert ved 
hjælp af en POS-terminal, der er leveret eller godkendt af InterCard, og på en 
måde, der er tilladt af InterCard. KP underretter InterCard om installationen af en 
POS-terminal ved en kasse og om terminal-id-nummeret på den installerede POS-
terminal, så POS-terminalen kan initialiseres med InterCard og godkendes til kort-
behandling. 
 
3.3 Daglig clearing 
Medmindre andet er aftalt med InterCard, skal KP udføre "clearing"-funktionen på 
hver POS-terminal, generelt på daglig basis, men mindst efter hver enkelt Inter-
Card-bankdag, hvor transaktioner er blevet behandlet via den respektive POS-
terminal. 
 
4 KP's øvrige forpligtelser 
 
4.1 Mistanke om misbrug af kort 
Hvis KP bliver bekendt med forhold, der giver grund til at tro, at et præsenteret kort 
er forfalsket, eller at der er tale om misbrug af et kort eller uautoriseret brug af et 
kort, skal KP anmode kortholderen om at fremvise officiel foto identifikation, og skal 
afvise kortet, hvis kortholderen og indehaveren af id'et ikke stemmer overens. I 
disse tilfælde skal KP straks underrette InterCard herom pr. telefon uden forsin-
kelse og om muligt inden returnering af kortet. Efter anmodning fra InterCard skal 
KP gøre sit bedste for at tilbageholde kortet. 
 
4.2 Mistanke om datamisbrug 
Hvis KP bliver mistænksom, eller med sikkerhed fastslår, at kortdata misbruges el-
ler afsløres på virksomhedens forretningssted, eller hvis der er en uforholdsmæs-
sigt høj andel afviste godkendelsesanmodninger, eller hvis der er tyveri af kun-
dekvitteringer eller andre medier med kortdata, skal InterCard øjeblikkeligt under-
rettes om dette. Dette gælder også, hvis KP har grund til at tro, at en POS-
terminal, som KP bruger, er blevet manipuleret, eller stjålet, destrueret, bortskaffet, 
eller at den ikke er tilgængelig for KP på anden vis. Sådanne indikationer er især til 
stede, hvis et vellykket eller formodet mislykket forsøg på indbrud i KP's lokaler 
fandt sted, selv om der ikke var nogen umiddelbar ekstern forandring af POS-
terminalen. Hvis en POS-terminal bortskaffes, skal KP sikre og dokumentere, at 
alle data, der er gemt i POS-terminalen, er blevet slettet, og at alle ydre låger er 
gjort ubrugelige. Forpligtelserne for KP i henhold til afsnit 12.3 og 12.4 forbliver 
upåvirkede. 
 
4.3 Forholdsregler for at forhindre misbrug 
I tilfælde af, at falske eller stjålne kort præsenteres gentagne gange, skal KP efter 
skriftlig kommunikation fra InterCard træffe foranstaltninger for at forhindre yderli-
gere misbrug af kort. I forbindelse med kortsalg over et beløb, der er specificeret 
af InterCard, og efterfølgende kommunikation fra InterCard, skal KP kræve, at der 
fremvises et gyldigt foto-id, og derefter verificere kundens identitet. 
 
4.4 Kundeklager 
Eventuelle klager fra kunden, der henviser til den grundlæggende transaktion mel-
lem kunden og KP, skal håndteres af KP direkte med kunden. 
 
4.5 Angivelse af modtagelse 
KP skal informere forbrugerne om modtagelse eller manglende modtagelse af 
visse kort på en klar og utvetydig måde. KP forpligter sig til at anbringe de logoer 
om modtagelse, der er leveret af InterCard, på klart synlige steder i kasseområdet 
og i butikkens indgang. Enhver yderligere brug af varemærkerettigheder, der til-
hører kortorganisationen, kræver forudgående skriftligt samtykke fra InterCard. 
Hvis en korttype ikke længere accepteres, skal KP fjerne alle indikationer for en 
sådan modtagelse. 
 
4.6 Tilvejebringelse af de nødvendige oplysninger (stamdata) 
Ved indgåelse af aftalen og i hele aftalens løbetid skal KP udlevere alle de 
oplysninger, der er nødvendige for at opfylde aftalen med InterCard i sin helhed, 
uden unødig forsinkelse og for egen regning. KP skal underrette InterCard om alle 
ændringer af de oplysninger, som KP udleverede til InterCard, på skrift og uden 
unødig forsinkelse. Desuden skal KP inden for fire uger efter, at InterCard har 

fremsat en sådan anmodning, bekræfte skriftligt eller pr. fax, e-mail eller online, hvis 
den fremsendes via en onlineformular, hvorvidt de oplysninger, der er meddelt af 
KP, stadig er ajourførte. De førnævnte forpligtelser gælder især for følgende 
oplysninger (i det følgende benævnt: "Stamdata"): 
a) ændringer i juridisk form, virksomhed, CVR-nummer og moms-id-nummer 
b) ændringer i postadressen, e-mailadresse og andre KP-kontaktdata samt 

bankoplysninger og indehaveren af den bankkonto, der er angivet af KP til at 
behandle transaktionerne, 

c) et salg eller en leasing af virksomheden eller enhver anden ændring af ejerska-
bet i eller afbrydelse af virksomheden, 

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

procedurer, 
f) en ændring af den juridiske repræsentant eller den reelle ejer i henhold til afsnit 

3 i den tyske lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (Geldwäschege-
setz, GwG), 

g) en begæring om insolvensbehandling fra selskabet og indledning af insolvens-
behandling med hensyn til KP-aktiver og udlægsmulighederne pålagt selska-
bet, 

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

i) en ændring af de autoriserede personer hos KP, der kontakter InterCard. 
Ved modtagelse af en meddelelse om ejerskifte må InterCard først betale de trans-
aktioner, der er indsendt via betalingskort fra og med dette tidspunkt til KP, når 
ændringen i ejerskabet er blevet fuldt ud verificeret. InterCard er også berettiget til 
at kontrollere de oplysninger, der er meddelt af KP, hvis InterCard er juridisk forp-
ligtet til at gøre dette, eller en ændring af de juridiske repræsentanter for KP eller 
den retmæssige ejer har fundet sted, eller den sidste bekræftelse var for mindst 
fem år siden. KP skal forsyne InterCard med alle de oplysninger og dokumenter, 
der kræves til verifikationen. 
Hvis de førnævnte forpligtelser ikke overholdes, eller hvis der er tale om falske 
oplysninger, kan InterCard suspendere betalingen af penge på grund af en øget 
risiko for hvidvaskning af penge, indtil de faktiske omstændigheder er afklaret. 
 
4.7 Administration af POS-terminalerne 
KP skal til enhver tid føre en aktuel liste over de POS-terminaler, som den anven-
der, og skal på anmodning og uden unødig forsinkelse sende denne liste til Inter-
Card. Listen skal vise POS-terminalens serienumre og postadresser på installati-
onsstederne. KP skal jævnligt kontrollere, at POS-terminalerne, som er i brug, er i 
god stand. 
 
4.8 Oplysningspligt 
KP skal indberette eventuelle afbrydelser, defekter og skader med hensyn til de 
tjenester, der skal ydes af InterCard, og tredjemands krav på rettigheder uden 
unødig forsinkelse senest 24 timer efter, at de er blevet registreret. 
 
4.9 Undersøgelsesforpligtelse/udelukkelse 
KP er forpligtet til omgående at undersøge de afregninger, evalueringer og trans-
aktioner, der behandles via de terminaler, der registreres af InterCard, samt even-
tuelle deraf følgende kreditposteringer til KP-konti og til omgående at gøre in-
dsigelser gældende, senest inden for fem arbejdsdage for den KP, der modtager 
den pågældende afregning og evaluering, eller postering af kreditten. KP's krav om 
indsendelse af debiteringsfiler og udstedelse af modtagne betalingsbeløb skal 
fremsættes skriftligt til InterCard inden for en periode på tre måneder fra tidspunk-
tet hvor transaktionsdataene sendes til InterCard. Enhver senere fremsættelse om 
krav udelukkes hermed. 
 
4.10 Meddelelse om tilfælde af mistanke om manipulation, især i tilfælde af 
indbrud, og terminaltyveri, destruktion og bortskaffelse 
Hvis KP har grund til at tro, at der er foretaget manipulation på de POS-terminaler, 
som KP bruger, eller hvis de bliver stjålet, destrueret, bortskaffet eller på enhver 
anden måde ikke er til rådighed for KP, skal KP straks underrette InterCard herom. 
Sådanne indikationer er især til stede, hvis et vellykket eller formodet mislykket 
forsøg på indbrud i KP's lokaler fandt sted, selv om der ikke var nogen umiddelbar 
ekstern forandring af POS-terminalen. InterCard har ret til at kræve af KP på sidst-
nævntes regning, at terminalen omgående sendes eller overdrages til inspektions-
formål til InterCard eller en politistation. InterCard skal levere en ny terminal og kan 
deaktivere den pågældende terminal, indtil sagen er opklaret.  
KP er forpligtet til regelmæssigt at undersøge POS-terminalernes integritet, især 
den sikkerhedsforsegling, der er anvendt på den, og kontrollere, om der er tegn på 
manipulation, hvor det er nødvendigt. 
Hvis en POS-terminal bortskaffes, skal KP sikre og dokumentere, at alle KP på 
korrekt vis har slettet alle filer og InterCard-softwaren på POS-terminalen, og at 
alle ydre låger er gjort ubrugelige. InterCard kan anmode om dokumentationen. 



  
Generelle vilkår for indløsning af debet- og kreditkort i fysisk handel 

 
 

Version pr.: 08/2018  Side 3 af 7 

40
.0

21
.0

03
 D

K 
(0

81
8)

 

5 Behandling af betalingstransaktioner 
 
5.1 Læsning af kortdata 
Kortholderen skal fysisk udlevere kortet til det ønskede betalingsformål og enten 
give det til KP, indsætte det i POS-terminalen eller holde det op mod POS-
terminalen. Ved fremvisning af kortet skal KP læse kortdataene ved hjælp af en 
POS-terminal, der er tilladt og aktiveret til dette formål af InterCard. Hvis kortet in-
deholder en chip, skal kortdataene læses fra denne chip. Hvis kortet ikke indehol-
der en chip, skal kortdataene læses fra magnetbåndet på kortet. Hvis det kort, der 
præsenteres for KP, kan læses kontaktløst, og er mærket med det tilsvarende 
"kontaktløs"-symbol fra kortorganisation (i det følgende benævnt "Tap And Go-
procedure"), kan data også læses kontaktløst. En manuel behandling af betalings-
transaktioner uden brug af en POS-terminal er ikke tilladt. På anmodning skal KP 
udlevere en kopi af den kvittering, der er oprettet af POS-terminalen (i det føl-
gende benævnt "kundekvittering") til kortholderen. 
 
5.2 Kundens godkendelse og autentificering af betalingstransaktioner  
Godkendelsen af betalingstransaktioner, der er indledt af kortholderen med et kort, 
og autentificeringen af den retmæssige kortholder udføres enten ved at indtaste en 
pinkode på POS-terminalen eller ved at underskrive en kvittering, der udskrives af 
POS-terminalen eller ved at underskrive på en underskriftsplade, der er godkendt 
til dette formål af InterCard. Hvis autentificeringen udføres med en underskrift, skal 
KP sammenligne underskriften med den underskrift, der er angivet i det tilsvarende 
felt på kortet. Hvis der anvendes en Tap And Go-procedure, kan KP give afkald på 
kravet om, at der indtastes en pinkode, og at kortholders underskrift indhentes, 
medmindre POS-terminalen kræver, at der indtastes en pinkode, eller at kortinde-
havers underskrift indhentes. 
 
5.3 Indsendelse af en transaktion 
KP skal sende transaktionsoplysningerne, der er registreret i POS-terminalen, til 
InterCard senest én bankdag efter transaktionsdatoen ved hjælp af den POS-
terminal, der bruges til at indhente de relevante godkendelsesanmodninger. KP er 
ansvarlig for at sikre, at transaktionsdataene sendes til InterCard i komplet form og 
inden for tidsfristen. Dette sker generelt via terminalfunktionen "clearing" (Se også 
afsnit 3.3). 
 
5.4 Opbevaring af kvitteringer og bevis for opfyldelse 
KP skal opbevare alle kvitteringer og bevis for opfyldelsen (f.eks. leveringssedler 
og alle kvitteringer) i en periode på 18 måneder, regnet fra den dato, hvor den 
pågældende kvittering blev udstedt, og skal på InterCards anmodning udlevere en 
kopi til InterCard uden unødig forsinkelse. Hvis KP undlader at give InterCard en 
kopi af en anmodet kvittering for et afviklet kortsalg inden for den angivne tidsfrist, 
og hvis transaktionen af denne grund føres retur til InterCard af den kortudste-
dende bank, er InterCard berettiget til, uanset andre tilbageførselsrettigheder, at 
debitere KP dette transaktionsbeløb. 
 
5.5 Behandling af refusioner (kreditnotatransaktioner) 
KP kan kun udstede refusioner af betalingsbeløb fra annullerede transaktioner via 
POS-terminalen ved elektronisk at instruere InterCard om at tildele en kreditnota til 
den betalingskonto, der er knyttet til kortholderens kort. KP kan kun udstede en 
kreditnota, hvis KP tidligere har indsendt den tilsvarende betalingstransaktion til In-
terCard med henblik på afregning, og betalingstransaktionen er grundlaget for en 
af de tjenester, der leveres af KP. Hvis der udstedes en tilsvarende instruktion, skal 
InterCard betale kreditnotabeløbet til den pågældende kortudsteder. Til behand-
ling af en sådan instruktion aftales en periode på én arbejdsdag, fra det tidspunkt, 
hvor InterCard modtager denne instruktion. 
 
5.6 KP's forpligtelse til at udlevere oplysninger i tilfælde af ombytning eller 
væsentlige fejl 
Hvis en kortholder har påberåbt sig rettigheder som følge af den underliggende 
transaktion (f.eks. for en væsentlig fejl) og derfor har forårsaget en tilbageførsel, u-
den at dette er behørigt angivet i tilbageførslen, skal InterCard straks underrettes 
af KP. 
Hvis KP gentagne gange ikke overholder denne forpligtelse, kan InterCard (uden 
beregning) kontrollere KP's forretningsprocesser, der er relevante for overholdelse 
af denne forholdsregler, ved hjælp af passende foranstaltninger. 
 
5.7 Opbevaring af forhandlerkvitteringer 
KP skal opbevare de forhandlerkvitteringer, som KP modtager, i en periode på 
mindst 18 måneder efter indhentning af dem, beskytte dem mod uautoriseret ad-
gang fra tredjepart og sende dem til InterCard på en måde, der er sikret mod uau-
toriseret adgang fra tredjepart, såfremt InterCard anmoder om kvitteringerne. 
 

6 Kreditnota og betaling af transaktionsbeløb, afregning, konsekvenser af 
misligholdt betaling og modregning 

 
6.1 Kreditnota for transaktionsbeløb 
InterCard skal stille transaktionsbeløbene for alle betalingstransaktioner, der af KP 
er sendt til InterCard, til rådighed for KP, når de tilsvarende transaktionsbeløb tidli-
gere er fuldstændigt modtaget på InterCard-kontoen. Tidspunktet for betaling af 
KP's krav i henhold til afsnit 1 fastsættes i henhold til afsnit 6.2. Alle kreditnotaer 
og betalinger fra InterCard til KP er i henhold til afsnit 9 underlagt betingelsen om, 
at der ikke er tilbageførsler. 
 
Udbetalingen udføres (med undtagelserne i afsnit 6.3) i det fulde transaktions-
beløbs omfang for den respektive clearingperiode ("bruttoafregning"). 
 
6.2 Betaling af transaktionsbeløb, (afregning), udelukkelsesperiode  
InterCard vil overføre de transaktionsbeløb, der skal overføres til 
KP til bankkontoen i et CRR-kreditinstitut, der er angivet af KP i transaktionsvalu-
taen der anvendes på terminalernes installationssteder. Filialen som denne bank-
konto forvaltes i, skal være placeret inden for det europæiske økonomiske sam-
arbejdsområde. Hvis KP ikke er den eneste indehaver af bankkontoen, skal KP 
skriftligt over for InterCard redegøre for, at alle lovmæssige forpligtelser, især som 
følge af GwG, er blevet overholdt. InterCard skal iværksætte overførslen på en 
sådan måde, at pengene modtages af KP på den første bankdag efter den ende-
lige bankdag i udbetalingsintervallet. Hvis udbetalingen ikke er i EUR, er deadlinen 
fire dage. Krav fra KP om udstedelse af de modtagne transaktionsbeløb skal indgi-
ves skriftligt til InterCard inden for tre måneder efter at den relevante betalings-
transaktion blev sendt til InterCard. Fremtidige krav er ugyldige. 
 
6.3 Fradrag af gebyrer og udgifter 
InterCard kan fratrække de aftalte gebyrer og de udgifter, der skal godtgøres af KP 
fra transaktionsbeløbene, før de stilles til rådighed for KP. I det omfang et sådant 
fradrag ikke finder sted, skal KP betale gebyrerne og udgifterne til InterCard efter 
anmodning. 
 
6.4 Bogføring/godkendelse af fakturaer 
InterCard udsteder KP's fakturaer månedligt på papir eller elektronisk (f.eks. som 
en PDF- eller Excel-fil) på basis af de indsendte transaktionsbeløb, de gebyrer, der 
skal betales af InterCard til KP, de udgifter, der skal godtgøres af KP til InterCard 
og de deraf følgende påkrævede oplysninger i overensstemmelse med artikel 12 
stk. 1. understk. 1 i EU-forordning 2015/751 af 29. april 2015 om interbankgeby-
rer for kortbaserede betalingstransaktioner. Transaktionsbeløb, der er trukket til-
bage, vises i en separat faktura. KP skal undersøge alle fakturaer, den modtager 
inden for seks uger, og gøre eventuelle indsigelser uden unødig forsinkelse. De 
skal sendes inden for en periode på seks uger for at overholde denne tidsfrist. 
Hvis der ikke modtages indsigelser rettidigt, anses fakturaerne for at være 
godkendt. InterCard skal specifikt henvise til denne konsekvens ved udstedelsen 
af fakturaen. 
 
6.5 Konsekvenser af misligholdelse 
Efter en forekomst af misligholdelse kan InterCard opkræve et fast gebyr på EUR 
5,00 plus eventuelle eksterne omkostninger, der skal betales for enhver efterføl-
gende skriftlig påmindelse. KP forbeholder sig ret til at bevise, at omkostninger og 
skader, der faktisk er opstået for InterCard, er lavere. I tilfælde af, at KP mislighol-
der betalingen, er InterCard desuden berettiget til at suspendere sine tjenester i 
henhold til lovgivningen. InterCards ret til ekstraordinær opsigelse forbliver upåvir-
ket deraf. 
 
6.6 Udelukkelse af modregning 
KP kan kun modregne tilgodehavender mod InterCard, hvis tilgodehavenderne er 
ubestridte eller er blevet lovmæssigt bekræftet. 
 
7 Aftale om forvaltning 
InterCard vil som forvalter deponere de modtagne transaktionsbeløb på en Inter-
Card-konto på en eller flere forvaltningskonti eller depoter i et eller flere CRR-
kreditinstitutter for KP som giver. Disse forvaltningskonti eller depoter forvaltes i In-
terCards navn som en åben forvaltningskollektiv konto eller depot i henhold til 
afsnit 17 stk. 1. pkt. 2 nr. 1 (b) ZAG. InterCard skal via regnskabssystem sikre, at 
de beløb, der modtages i henhold til det foregående, til enhver tid kan tildeles KP 
og at de aldrig sammenblandes med beløb fra andre fysiske eller juridiske perso-
ner end den bruger af betalingstjenesten, som de ejes af. InterCard har tilladelse til 
at hæve beløb fra de forvaltningskonti eller depoter i samme størrelse som Inter-
Cards krav over for KP. InterCard skal på anmodning underrette KP om, i hvilket 
bankinstitut og på hvilken forvaltningskonto eller hvilket depot de modtagne trans-
aktionsbeløb iht. det foregående er deponeret, og hvorvidt bankinstituttet, hvor de 
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modtagne transaktionsbeløb iht. det foregående deponeres, hører under en in-
dskudsgarantiordning for sikring af indskydernes og investorernes krav, og i hvilket 
omfang disse beløb er sikret under denne ordning. 
 
8 Gebyrer, afregning, refusion af udgifter 
 
8.1 Gebyrer, afregning 
InterCard skal for de tjenester, der ydes, modtage de aftalte honorarer fra KP. Som 
afvigelse fra afsnit 675f stk. 45 pkt. 2 i BGB er det tilladt at opkræve gebyrer for at 
opfylde yderligere forpligtelser i henhold til afsnit 675c til 676c BGB. For tjenes-
ter, der ikke er anført i aftalen, og som udføres på vegne af, eller i KP's formodede 
interesse, og som kun kan forventes at blive udført mod betaling, kan InterCard 
fastsætte beløbet for det gældende gebyr efter eget rimelige skøn (afsnit 315 i 
BGB). Gebyrerne er aftalt og vist separat i henhold til korttype. 
Medmindre andet er aftalt, er alle gebyrer netto plus moms. 
 
InterCards afregning ("fakturering") sker månedligt i den aftalte transaktionsvaluta 
for terminalstederne ved udgangen af afregningsmåneden. 
 
8.2 Betalingsbetingelser 
Alle tjenestegebyrer vil blive faktureret pro rata temporis fra den dato, hvor syste-
met kan leveres i driftsklar tilstand, og skal betales månedligt på den første bank-
dag i hver måned for den foregående måned, medmindre andet er aftalt. 
Hvis KP ikke godkender InterCard til at opkræve gebyrerne via direkte debitering 
eller yderligere fakturering, kan InterCard opkræve særskilte gebyrer for dette efter 
eget skøn (afsnit 315 i BGB). 
 
8.3 Betalingsmisligholdelse/mulighed for modregning 
InterCard opkræver et engangsbeløb på EUR 5,00 for hver skriftlig advarsel, der er 
udstedt efter en forekomst af betalingsmisligholdelse plus eventuelle yderligere 
omkostninger, der også pådrages. KP er berettiget til at dokumentere, at de om-
kostninger og skader, som InterCard har pådraget sig, er lavere. 
Hvis KP misligholder betalingen, er InterCard berettiget til at suspendere sine 
tjenester. Retten til ekstraordinær opsigelse vil ikke blive påvirket af dette. 
InterCard er berettiget til at modregne KP's tilgodehavender og gæld over for In-
terCard mod hinanden. InterCard er desuden berettiget til at fratrække de for-
faldne gebyrer i overensstemmelse med 3.2, før kreditten udstedes. KP kan kun 
modregne tilgodehavender mod InterCard, hvis tilgodehavenderne er ubestridte 
eller fastlagt som endelige og absolutte. 
 
8.4 Moms i andre EU- og EØS-lande 
InterCard kan vælge salgsskat, uanset om KP kan fratrække det momsbeløb, der 
er betalt som indgående moms. Hvis KP driver virksomhed i en anden EU-
medlemsstat og ikke i Tyskland, skal det gebyr, der skal betales af KP, som undta-
gelse til afsnit 8.1, forstås uden moms ("reverse-charge"-momsproceduren). KP 
forpligter sig til at behandle de relevante tjenester som momspligtige i reverse-
charge-proceduren for, hvis dette kan tillades eller påkræves ved lov. De fakturaer, 
der skal udstedes af InterCard, indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til 
gældende momslovgivning. KP forpligter sig til omgående at udlevere de oplysnin-
ger, der er nødvendige til dette formål. 
 
Hvis KP driver sin virksomhed i en anden EØS-medlemsstat uden for EU (i øjeblik-
ket Island, Liechtenstein, Norge), skal KP koordinere den skattemæssige behand-
ling med InterCard skriftligt. 
 
8.5 Refusion af udgifter 
KP skal refundere InterCard alle udgifter, som InterCard pådrager sig for at gen-
nemføre aftalen, forudsat at InterCard anser dem for at være nødvendige efter de 
faktiske omstændigheder. Udgifter i denne betydning er især bøder eller gebyrer, 
som kortorganisationerne afkræver InterCard, forudsat at disse bøder eller gebyrer 
er knyttet til opfyldelsen af aftalen. KP blev instrueret i, at disse bøder og gebyrer 
kan fastsættes til et betydeligt beløb. InterCard skal efter anmodning underrette 
KP om de relevante, vigtige kortorganisations bøder og gebyrer. 
 
InterCard har ikke et krav om refusion af udgifter, hvis en udgift kan henføres til 
uagtsom adfærd fra InterCards side. Afsnit 254 i BGB gælder i dette tilfælde i 
henhold hertil. 
 
InterCard er berettiget til at anmode KP om et forskud på dækning af udgifter, der 
kræves for at udføre denne aftale. I stedet for et sådant forskud kan InterCard også 
anmode om, at der stilles sikkerhed for det relevante beløb. 
 

9 Tilbageførselsret 
 
9.1 Forbehold for kreditnotaer og betalinger 
Alle betalinger fra InterCard til KP og alle kreditnotaer, der tildeles KP, er underlagt 
refusionsforbehold. 
 
9.2 Tilbageførsel af transaktionsbeløb 
InterCard skal tilbageføre de transaktionsbeløb, der er stillet til rådighed for KP, 
hvis kravene i henhold til afsnit 6.1 ikke blev opfyldt, eller hvis transaktionsbeløb, 
der blev modtaget på InterCards konto, og som blev stillet til rådighed for KP, 
pålægges InterCard igen (f.eks. på grund af et krav om refusion fra kortholderen i 
henhold til afsnit 675x i BGB). Hvis en tilbageførsel finder sted, vil InterCard fak-
turere KP det transaktionsbeløb, der allerede er betalt til KP. InterCards tilbagefør-
selsrettigheder over for KP er hverken begrænset ved at give samtykke eller af 
afsnit 675p, litra 2, i BGB. 
 
9.3 Udelukkelse af tilbageførselsretten 
Tilbageførselsretten i henhold til afsnit 9.2 er udelukket, når alle følgende krav (og 
ikke blot nogle enkelte krav) er opfyldt (forudsætning for ikrafttræden i henhold til 
afsnit 158, litra, 1 i BGB): 
a) Kortet blev fysisk præsenteret for KP. 
b) Indsendelsen af betalingstransaktionen var tilladt i henhold til afsnit 2.3. 
c) Der blev udstedt en godkendelse for den tilsvarende betalingstransaktion i 

overensstemmelse med afsnit 3. 
d) En identitetskontrol, der skal foretages i henhold til afsnit 4.1, blev udført med 

et positivt resultat. 
e) Transaktionen blev afregnet korrekt i overensstemmelse med afsnit 5.1 til 5.3. 
f) Kortet var gyldigt ved fremvisningen. Dette er tilfældet, når datoen for godken-

delse af betalingstransaktionen ligger inden for kortets gyldighedsperiode. 
g) KP har sammenlignet billedet på kortet med den person, der præsenterede 

kortet, og anså dem for at stemme overens. 
h) Det var ikke tydeligt, at det kort, der blev præsenteret for KP, var modificeret 

eller gjort ulæseligt. 
i) KP oprettede to kopier af kvitteringen (en forhandlerkvittering og en kundekvit-

tering) ved hjælp af en POS-terminal. 
j) Hvis tilladelsen til betalingstransaktionen fandt sted ved hjælp af kortholderens 

underskrift, underskrev kortindehaveren kvitteringen på bagsiden med KP til 
stede, hvorefter KP sammenlignede underskriften på kvitteringen med un-
derskriften på bagsiden af kortet, og ingen afvigelser fandt mellem de to. 

k) I tilfælde af misbrug af et kort, ville ovenstående også være blevet gjort muligt, 
hvis procedurerne i henhold til afsnit 12.3 var blevet anvendt; bevisbyrden for, 
at dette ikke er tilfældet, ligger hos InterCard. Der er tale om misbrug, hvis kor-
tet ikke blev brugt af kortholderen eller det blev brugt uden hans eller hendes 
godkendelse, eller hvis kortet var forfalsket. 

l) Kortholderen kræver ikke en annullering af transaktionsbeløbets gebyr med 
den skriftlige begrundelse, 
aa) at tjenesten slet ikke blev ydet, ikke blev ydet på den aftalte le-

veringsadresse eller ikke blev ydet på det aftalte tidspunkt, fordi KP ikke 
ønskede eller ikke kunne yde tjenesten; eller 

bb) at tjenesten ikke svarede til beskrivelsen på kvitteringen eller et andet do-
kument, der blev fremlagt på købstidspunktet, og at kortholderen returne-
rede varerne til KP eller annullerede tjenesten; eller 

cc) at en tjeneste fandt sted på en defekt eller mangelfuld måde, 
medmindre, i tilfælde af aa) til cc), KP beviser, at tjenesten blev ydet korrekt 
ved at fremvise dokumenter, hvis InterCard udsteder en behørig anmodning in-
den for 15 dage. 

m) KP udstyrede InterCard med de dokumenter, der er angivet i afsnit 5.4, på en 
korrekt måde og rettidigt på InterCards anmodning, der blev fremsat inden for 
den periode, der er angivet i afsnit 5.4. 

n) Kortdataene blev registreret ved hjælp af en EMV-kompatibel POS-terminal, 
der er godkendt af InterCard. 

o) KP opfyldte behørigt de oplysningsforpligtelser, der gælder i henhold til afsnit 
4.6. 

p) KP angav korrekt sit virksomhedsnavn, hvorunder KP udbyder sine varer eller 
tjenester, på bagsiden af kvitteringen. 

q) KP sendte kun kortsalget én gang til InterCard med henblik på afregning. 
r) Beløbet og valutaen for betalingstransaktionen stemmer overens med den 

grundlæggende transaktion, der ligger bag betalingstransaktionen. 
s) Det kan ikke tydeligt eller endeligt dokumenteres, at den grundlæggende 

transaktion, der ligger bag betalingstransaktionen, er ugyldig eller annulleres 
på grund af kundens anmodning, opsigelse eller tilbagekaldelse. 
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10 Sikkerhed 
 
10.1 InterCards ret til at anmode om at stille sikkerhed 
InterCard kan kræve, at der stilles standard banksikkerhed til rådighed for alle krav 
i aftalen, også selvom kravet kun er betinget. 
 
10.2 Ændringer i risiko 
Hvis InterCard i forbindelse med krav mod KP undlader at kræve, at der stilles eller 
forstærkes sikkerhed, helt eller delvist, kan der stadig kræves at en sådan sikker-
hed på et senere tidspunkt stilles. En forudsætning for dette er dog, at 
omstændigheder opstår eller bliver kendt, der berettiger vurderingen af, at der er 
en øget risiko forbundet med krav mod KP. Dette kan især være tilfældet, hvis 
a) den økonomiske situation hos KP har ændret sig negativt, eller den truer med 

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

værdi. 
 
InterCard har ikke ret til at kræve, at der stilles sikkerhed, hvis det udtrykkeligt er 
aftalt, at KP ikke skal stille nogen form for sikkerhed, eller kun skal stille specifikt 
navngivne sikkerheder. 
 
10.3 Tidsfrist for at stille eller forøge sikkerhed 
InterCard giver en rimelig frist for at stille eller styrke sikkerheden. I tilfælde af, at 
InterCard har til hensigt at gøre brug af sin ret til at opsige uden varsel i overens-
stemmelse med afsnit 14.3 i), hvis KP ikke opfylder sin forpligtelse til at stille eller 
forstærke sikkerheden inden for tidsfristen, skal KP underrettes herom på forhånd. 
 
10.4 Ret til pant 
For at sikre alle nuværende, fremtidige og betingede krav fra InterCard mod KP un-
der POS-tjenesteaftalen, giver KP en pant til fordel for InterCard på alle krav fra 
KP mod InterCard for betaling af beløb under aftalen. For at sikre alle nuværende 
og fremtidige InterCard-krav i henhold til aftalen, især for tilbageførte transaktions-
beløb, er InterCard kun berettiget til at betale KP efter udløbet af de frister for til-
bageførsler, der er angivet af kortorganisationerne. 
 
11 Regler for kortorganisationen 
KP skal implementere og overholde ændringer af kortorganisationernes procedu-
remæssige bestemmelser om at acceptere og sende betalingstransaktioner efter 
kommunikation fra InterCard inden for de tidsfrister, der er specificeret af kortorga-
nisationerne. InterCard skal rådgive KP om dette. Hvis sådanne nye bestemmelser 
er økonomisk urimelige ud fra KP's perspektiv, skal de kontraktlige parter afklare 
behovet for implementering inden for fire uger efter at KP tilkendegiver, at de er 
urimelige. Hvis de kontraktlige parter ikke når til enighed om implementeringen af 
kortorganisationens bestemmelser inden for tre måneder, er begge kontraktlige 
parter berettiget til at opsige aftalen inden for en periode på fire uger til udgangen 
af måneden. 
 
12 Fortrolighed, databeskyttelse, PCI-bestemmelser og datasikkerhed 
 
12.1 Fortrolighed 
De kontraktlige parter skal opbevare alle fortrolige oplysninger og data, som de har 
fået kendskab til under deres kontraktmæssige forhold, fortrolige og må ikke gøre 
dem tilgængelige for tredjeparter uden for den pågældende forretningsgruppe, 
hvis dette ikke er påkrævet for at opfylde aftalen eller for at overholde de juridiske 
forpligtelser eller kontraktmæssige forpligtelser over for kreditsektoren eller på kre-
ditkortområdet. InterCard garanterer, at både adgangen til de filer, InterCard gem-
mer midlertidigt, og dens databehandlingsanlæg, er sikret på flere måder. 
 
12.2 Databeskyttelse 
Hvis personoplysninger om KP overføres til InterCard, skal InterCard behandle, 
samle og bruge dem i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser og i 
henhold til kortorganisationens bestemmelser. InterCard skal nøje overholde 
gældende databeskyttelseslovgivning. InterCard skal overføre de data, der ligger til 
grund for de betalingstransaktioner, der er sendt til InterCard, for at godkende og 
behandle den relevante betalingstransaktion internationalt for de kortorganisationer 
eller tredjeparter, som de bemyndiger. KP kan til enhver tid kontakte de adresser, 
der er angivet online på www.intercard.de med hensyn til eventuelle spørgsmål 
vedrørende overholdelse af databeskyttelse. 
 
Med hensyn til personoplysninger, der overføres af KP til InterCard, er InterCard 
den dataansvarlige, som er defineret af art. 4 (7) i forordning (EU) nr. 2016/679 
(GDPR - generel databeskyttelsesforordning) – medmindre andet er aftalt – og vil 
indsende disse data for at overholde de kontraktmæssige forpligtelser til kortorga-
nisationens behandlere, der er godkendt til dette formål i overensstemmelse med 
EU-forordningen om interbankgebyrer (EU 2015/751), der hver især er en 

dataansvarlig. Medmindre andet specificeres af InterCard, er den pågældende kor-
torganisation også den pågældende kortbehandler for kortorganisationen og fun-
gerer som et mellemled. KP's eget ansvar i henhold til databeskyttelseslovgivnin-
gen (i overensstemmelse med de respektive krav) for de personlige data, som KP 
behandler, forbliver uændret. 
I overensstemmelse med sin egen juridiske vurdering vil KP i særdeleshed imple-
mentere egne databeskyttelsesmeddelelser (oplysningsforpligtelser) i overens-
stemmelse med de juridiske krav og anbefalingerne fra den tilsynsmyndighed, der 
er ansvarlig for KP, og vil også tage højde for den anbefalede formulering fra Inter-
Card og den procedure, der foreslås af InterCard. 
 
Desuden henvises der til InterCards meddelelser om databeskyttelse for KP's og 
for kortholdere i overensstemmelse med artikel 13 og 14 GDPR. Disse er tilgæn-
gelige på InterCards hjemmeside www.intercard.de/en/cardholder/data-protec-
tion. 
 
12.3 PCI-bestemmelser 
KP forpligter sig til, på InterCards anmodning, at tilmelde sig InterCard i overens-
stemmelse med bestemmelserne i de programmer, der gælder i kortorganisatio-
nerne, for at beskytte mod angreb på kortdata og kortdata, der bringes i fare, Mas-
terCard Site Data Protection (SDP) og Visa Account Information Security (AIS) og 
i overensstemmelse med den verdensomspændende datasikkerhedsstandard for 
betalingskortbranchen (PCI DSS, https://www.pcisecuritystandards.org) (i det føl-
gende benævnt "PCI-bestemmelserne" under ét), via et tilsvarende formularbase-
ret selvevalueringsspørgeskema (SAQ) afhængigt af typen og omfanget af trans-
aktioner med terminalbetalinger, og, hvis et vist antal transaktioner overskrides, på 
anmodning fra InterCard at blive certificeret af en autoriseret PCI-revisor i overens-
stemmelse med kortorganisationens regler. I tilfælde af certificering skal KP sende 
InterCard en kopi af denne en gang om året. 
 
Kortdataene, der læses fra chippen eller magnetstriben på kortet, må ikke opbeva-
res i KP's egne it-systemer. I forbindelse med behandlingen af kortbetalingstrans-
aktioner fra InterCards side, må KP kun bruge tredjepartstjenester, hvis de lever op 
til kortorganisationsbestemmelserne, især PCI-bestemmelserne (især ved kun at 
bruge tredjepartssoftware, der er testet i henhold til Payment Application Data 
Security-standarden (PA DSS)), og hvis de har forpligtet sig til en sådan over-
holdelse skriftligt. KP skal skadesløsholde InterCard fra alle kontraktmæssige 
gebyrer og sanktioner, der pålægges af kortorganisationerne, hvis disse pålægges 
InterCard som følge af KP's manglende opfyldelse af PCI-standarderne eller på 
grund af KP's manglende evne til at opnå en PCI-certificering, hvis og i det omfang 
der er en medvirkende fejl på InterCards side. I dette tilfælde gælder afsnit 254 i 
BGB. 
 
12.4 Datasikkerhed 
KP skal sikre indsamlede og opbevarede data om kortholderen, mod adgang fra 
uautoriserede tredjeparter, herunder adgang via terminalmanipulationer, og må kun 
bruge disse data med henblik på at opfylde aftalen. KP skal regelmæssigt teste 
sine kortrelevante it-systemer og -terminaler for integritet og mulige manipulatio-
ner, underrette InterCard uden unødig forsinkelse om ethvert uautoriseret forsøg 
på at få adgang til sine kortrelevante it-systemer, eller hvis der er grund til at tro, at 
en terminal blev manipuleret, eller at kortdata bringes i fare, og skal i samråd med 
InterCard tage de nødvendige forholdsregler. I tilfælde af, at en kortorganisation 
rapporterer, at der er grund til at tro, at kortdata blev bragt i fare, skal KP under-
rette InterCard om dette uden unødig forsinkelse og skal bemyndige en test-
virksomhed, der er godkendt af kortorganisationerne, til at forberede en PCI-
undersøgelsesrapport. I denne proces undersøges det, om PCI-reglerne blev 
overholdt af KP, og om kortdata i KP's eller dens underleverandørers it-systemer er 
blevet opsnappet af tredjeparter. Når undersøgelsesrapporten er udarbejdet, skal 
KP udbedre eventuelle sikkerhedsdefekter, der er fundet. Omkostningerne ifm. un-
dersøgelsen skal afholdes af KP. Hvis InterCard ikke anser foranstaltningerne for 
at være tilstrækkelige, er InterCard berettiget til at opsige aftalen ekstraordinært 
med et varsel på fire uger til udgangen af måneden. 
 
13 Ansvar 
 
13.1 Begrænsning af InterCards ansvar 
InterCard er fuldt ud ansvarlig over for KP i tilfælde af forsæt og grov forsømmelig-
hed. I tilfælde af anden uagtsom adfærd er InterCard udelukkende ansvarlig for 
a) personskade eller helbredsskade, 
b) skader, der ikke kan begrænses på grund af obligatoriske juridiske bestemmel-

ser, og 
c) skader, der opstår som følge af misligholdelse af vigtige forpligtelser, der 

frembringer opnåelsen af formålet med aftalen, hvis opfyldelse er væsentlig for 
den korrekte opfyldelse af aftalen, og som KP regelmæssigt kan påberåbe sig 
(kardinalforpligtelser). 
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Hvis kardinalforpligtelserne blev tilsidesat ved let uagtsomhed, hæfter InterCard op 
til et maksimumbeløb på EUR 5.000,00 pr. skadeshændelse. Denne begrænsning 
gælder også i tilfælde af en forsætlig eller groft uagtsom misligholdelse af forp-
ligtelser gennem stedfortrædende agenter, der ikke er juridiske repræsentanter el-
ler administrative medarbejdere i InterCard. Erstatningsansvar er under alle 
omstændigheder begrænset til de direkte skader, der er forudsigelige og typiske i 
disse tilfælde, og som ikke kan kontrolleres af den anden part. Erstatningsansvar 
for tabt fortjeneste er udelukket. 
 
13.2 Utilsigtede hændelser og force majeure 
InterCard, er ikke ansvarlig for skader som følge af afbrydelser eller restriktioner, 
der opstår som følge af nødvendig vedligeholdelse, som følge af force majeure, 
optøjer, krigshandlinger eller naturbegivenheder, direkte terrorhandlinger eller på 
grund af andre hændelser, for hvilke InterCard ikke er ansvarlig (f.eks. strejker, 
lockout, trafikforstyrrelser, ordrer fra højere myndigheder, enten indenlandske eller 
udenlandske, nedbrud og afbrydelse af elektricitets- eller telekommunikations-
netværk). 
 
13.3 Erstatningsansvar i tilfælde af en ufuldstændig, ukorrekt eller forsinket 
behandling af en betalingstransaktion 
I tilfælde af en ufuldstændig eller ukorrekt behandling af en betalingstransaktion 
fastsættes erstatningsansvaret i henhold til afsnit 13.1. Afsnit 675y frafalder i 
denne henseende. Der påhviler ikke noget ansvar uden fejl. Som en fravigelse fra 
den foregående bestemmelse er InterCards erstatningsansvar over for KP for ska-
der, opstået som følge af ufuldstændig, ukorrekt eller forsinket behandling af en 
betalingstransaktion, der ikke er dækket af afsnit 675y i BGB, begrænset til 
€12.500,00. Dette gælder ikke for tilfælde af forsætlig eller grov uagtsomhed eller 
for risici, der er særligt påtaget af InterCard. 
 
13.4 KP's ansvar 
KP er ansvarlig over for InterCard for skader, der opstår som følge af, at kortdata 
bringes i fare, hvis KP bærer skylden, eller som følge af KP's skyldige overtrædelse 
af aftalen; en bøde pålagt af kortorganisationerne i forbindelse med et kontraktbrud 
betragtes også som en skade. I modsat fald er KP ansvarlig i overensstemmelse 
med de lovbestemte love. 
 
13.5 Lovlig adfærd 
KP er forpligtet til at overholde gældende lovgivning i sine forretningsaktiviteter. 
Dette gælder også for bestemmelser om eksportkontrol og især bekæmpelse af 
korruption. 
Denne forpligtelse omfatter i alle tilfælde forbuddet mod ulovlige betalinger og 
andre ulovlige ydelser til embedsmænd, forretningspartnere, deres ansatte, familie-
medlemmer eller andre partnere og forbuddet mod at yde betalingslempelser til 
funktionærer eller andre personer. 
 
Kontraktens parter skal støtte hinanden i foranstaltninger for at forebygge over-
trædelse af bestemmelserne om korruption og eksportkontrol og især underrette 
hinanden, hvis de har kendskab til eller en specifik mistanke i  forbindelse med 
denne kontrakt eller dens opfyldelse. 
 
Hvis InterCard fastslår, at KP overtræder bestemmelserne om eksportkontrol eller 
bekæmpelse af korruption, er InterCard berettiget til ekstraordinær opsigelse af 
kontrakten. KP er forpligtet til at skadesløsholde InterCard fra alle skader, der kan 
opstå for InterCard som følge af, at sådanne bestemmelser er blevet overtrådt af 
KP. 
 
14 Løbetid, opsigelse og indstilling 
 
14.1 Løbetid 
Aftalen påbegyndes ved InterCards accept af KP's ansøgning om at indgå en af-
tale. Erklæring om accept af KP's ansøgning sendes enten som e-mail  til KP's an-
givne e-mailadresse eller ved første vellykkede ekspedition af en betaling (dvs. at 
POS-terminal angiver en vellykket transaktion) efter InterCards aktivering af POS-
terminalen. Aftalens løbetid er aftalt mellem kontraktparterne. Den kan først opsi-
ges til udgangen af den aftalte periode med et opsigelsesvarsel på tre måneder. 
Hvis aftalen ikke bringes til ophør inden da, vil dens løbetid blive ubestemt, og af-
talen kan opsiges af enhver af de kontraktlige parter til udgangen af en måned, 
med tre måneders varsel. Opsigelsesvarslet skal gives skriftligt.  KP's ret til at op-
sige til enhver tid i henhold til afsnit 675h stk. 1 i BGB er udelukket. Opsigelse kan 
begrænses til individuelle korttyper (i det følgende benævnt "delvis opsigelse"). 
 
14.2 Opsigelse i tilfælde af manglende indsendelse af transaktioner  
Uanset afsnit 14.1, kan aftalen opsiges tidligt af InterCard med et varsel på en 
måned, hvis KP ikke indsender en transaktion inden for enhver sammenhængende 
periode på seks måneder. 
 

14.3 Opsigelse med god grund 
Retten til at opsige aftalen med god grund og uden varselsperiode er upåvirket. En 
god grund til opsigelse uden varsel er især til stede, hvis 
a) en betydelig forringelse af KP's aktiver opstår eller er under opsejling, 
b) KP misligholder betalingen af tilgodehavender til InterCard, på trods af etable-

ringen af en tidsfrist kombineret med truslen om opsigelse, 
c) KP gentagne gange indsender betalingstransaktioner via denne aftale, selv om 

KP ikke var berettiget til at gøre dette i henhold til afsnit 2.3, 
d) KP gav urigtige oplysninger ved indgåelsen af aftalen, herunder især angående 

virksomhedens drift eller det udbudte produkt- og tjenestesegment, eller er 
skyldig i ikke at opfylde sine oplysningsforpligtelser i henhold til afsnit 4.6 på et 
senere tidspunkt, 

e) beløbet eller antallet af betalingstransaktioner, der er tilbageført til KP i en ka-
lenderuge eller en kalendermåned, oversteg én procent (1 %) af det samlede 
beløb eller det samlede antal betalingstransaktioner, der er indsendt af KP i 
den pågældende periode, 

f) en kortorganisation kræver over for InterCard med god grund, at kortmodtagel-
sen afsluttes, 

g) en person eller virksomhed, der ikke udøver nogen kontrollerende indflydelse 
på KP ved indgåelse af aftalen, opnår en sådan kontrollerende indflydelse in-
den for aftalens løbetid, og som følge heraf bliver det en urimelig byrde for In-
terCard at fortsætte aftalen, 

h) InterCard pålægges bøder af en kortorganisation, eller der trues med en sådan 
pålæggelse, og en sådan pålæggelse eller trussel om pålæggelse bunder i 
KP's skyldige adfærd. 

i) KP ikke opfylder sin forpligtelse til at levere eller forstærke sikkerhed i overens-
stemmelse med afsnit 10 inden for den rimelige periode, der er fastsat af  
InterCard, 

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

k) KP gentagne gange overtræder bestemmelserne i aftalen på nogen måde, 
l) KP flytter sit hovedsæde til et land uden for det Europæiske Økonomiske Sam-

arbejdsområde, 
m) det land, hvor KP's hovedsæde er placeret, ikke længere tilhører EØS, 
n) InterCard har ikke længere den licens, der kræves af kortorganisationen til at 

behandle betalingstransaktionerne, 
o) KP i tilfælde af en tilbageførsel i overensstemmelse med afsnit 9.3 l) ikke 

fremviser dokumentation for korrekt ydelse af tjenester ved at præsentere do-
kumenter inden for 15 dage, efter at InterCard har fremsat en passende an-
modning. 

p) KP overtræder lovmæssige bestemmelser om forebyggelse af hvidvaskning af 
penge og finansiering af terrorisme. 

 
14.4 Formelle krav til opsigelseserklæringer 
Hver opsigelse af aftalen skal ske i skriftlig form, hvor originalen sendes pr. post el-
ler fax. Andre former for overførsel via telekommunikation er ikke tilladt. 
 
14.5 Indstilling af aftalen 
Hvis der er grund til at formode, at der er en overtrædelse, som berettiger Inter-
Card til at ophæve aftalen uden varsel, kan InterCard suspendere aftalens 
opfyldelse (især godkendelsen af transaktioner og betaling for indsendte transakti-
oner), indtil mistanken er blevet opklaret. Afsnit 14.1 gælder i overensstemmelse 
hermed. 
 
14.6 Oplysninger om modtagelse af kort 
Ved aftalens udløb skal KP fjerne alle angivelser af kortmodtagelse, hvis KP ikke på 
anden måde bibeholder retten til at bevare angivelserne. I tilfælde af en delvis op-
sigelse gælder dette for angivelser af modtagelse de opsagte kort. 
 
15 Frafald af forpligtelser vedrørende juridisk information 
De oplysningsforpligtelser, som følger af afsnit 675d stk. 1 pkt. 1 i BGB i forbin-
delse med artikel 248 afsnit 1 til 12, afsnit 13 stk. 1, 3 til 5 og afsnit 14 til 16 i int-
roduktionsloven til den tyske civillov (EGBGB) frafalder. 
 
Afsluttende bestemmelser 
 
16.1 Anvendelse af tysk lov 
Forholdet mellem KP og InterCard er underlagt tysk lovgivning. 
 
16.2 Værneting 
Det aftales, at værnetinget for alle juridiske tvister opstået i forbindelse med ind-
gåelse, ydelse og afslutningen af aftalen er München, forudsat at KP er erhver-
vsdrivende. 
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16.3 Ændringer af aftalen 
Ændringer i aftalen skal meddeles KP skriftligt senest to måneder inden ændrin-
gerne foreslås at træde i kraft. KP kan enten acceptere eller afvise ændringerne in-
den den foreslåede ikrafttrædelsesdato. KP skal – under forudsætning af, at KP 
ophæver aftalen i overensstemmelse med afsnit  
16.3 stk. 2 – anses for at have godkendt ændringen, hvis KP ikke modsætter sig 
ændringen inden den dato, der er foreslået som ikrafttrædelsesdatoen for ændrin-
gerne. Afvisningsperioden anses for at være afsluttet, hvis KP tilkendegiver sin af-
visning over for InterCard inden det foreslåede tidspunkt for ændringernes ikraft-
trædelse. I sit forslag skal InterCard specifikt gøre KP opmærksom på dette de 
facto-samtykke. 
 
Desuden kan KP også opsige betalingstjenesten, før det foreslåede tidspunkt for 
ikrafttrædelse af ændringerne – gratis og uden varsel. I sit forslag skal InterCard 
specifikt gøre KP opmærksom på denne ret til at opsige. Alle ndre kontraktmæs-
sige forhold, der måtte eksistere uden for nærværende aftale, påvirkes ikke af en 
sådan opsigelse. 
 
16.4 Væsentlige ændringer af det kontraktmæssige grundlag 
I tilfælde af, at det underliggende kontraktmæssige grundlag ændres væsentligt på 
en måde, der ikke blev taget i betragtning i de tidligere bestemmelser, skal de kon-
traktlige parter tilpasse aftalen efter de ændrede omstændigheder. 
 
16.5 Vilkårenes uafhængighed 
Hvis nogen af bestemmelserne er eller bliver ugyldige eller uden retskraft helt eller 
delvist på et senere tidspunkt, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige 
bestemmelser. Det samme gælder, hvis det viser sig, at der er et 'hul' i denne af-
tale. I stedet for den uvirksomme eller ikke-retskraftige bestemmelse eller for at 
lukke det pågældende hul, skal der gælde en relevant bestemmelse, som, hvis det 
er juridisk muligt, kommer tættest på hvad parterne ville have aftalt, hvis bestem-
melsens manglende virkning, uigennemførlighed eller mangelfuldhed var kendt. 
Hvis en bestemmelses manglende retskraft skyldes omfanget af den tjeneste, der 
er fastlagt i denne aftale, eller tidspunktet (frist eller slutdato), skal omfanget af 
tjenesten eller tidspunktet (fristen eller slutdatoen) derefter gælde, i det omfang lo-
vgivningen tillader det, og som kommer tættest på parternes ønske. 
 
16.6 Klager og alternativ konfliktløsning 
Klager fra KP mod InterCard vedrørende rettigheder og forpligtelser, der følger af 
afsnit 675c til 676c BGB, kan rettes til InterCard AG, Bereich Service Kundenbe-
schwerden, Mehlbeerenstr. 4, D-82024 Taufkirchen, Tyskland eller pr. e-mail til 
service@intercard.de. InterCard vil svare på klager, der indgives på denne måde 
inden for 15 bankdage efter modtagelse. Hvis det ikke er muligt at svare inden for 
tidsfristen af årsager, der ikke skyldes InterCards forsømmelighed, skal InterCard 
sende et foreløbigt svar, der tydeligt angiver årsagerne til forsinkelsen i besvarel-
sen af klagen og en dato, hvor KP vil modtage det endelige svar. Det endelige svar 
må ikke gives senere end 35 bankdage efter, at klagen er modtaget. 
 
InterCard deltager i konfliktløsningsprocedurer ved Deutsche Bundesbanks vold-
giftsorgan. En voldgiftsansøgning kan indgives pr. e-mail til schlichtung@bundes-
bank.de, pr. fax til +49 69 709090-9901 eller pr. brev til Deutsche Bundesbank, - 
Schlichtungsstelle -, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main, Tyskland. En 
formular til dette formål og yderligere oplysninger om proceduren findes på 
https://www.bundesbank.de/naviga- 
tion/DE/Service/Schlichtungsstelle/schlichtungsstelle.html 
Bilag (valgfrit): 
Særlige bestemmelser for individuelle kortbetalingsprocedurer (i øjeblikket tom) 
 
Denne oversættelse stilles kun til rådighed for KP's nemheds skyld. Den oprinde-
lige tyske udgave af de generelle forretningsbetingelser er bindende i alle hense-
ender. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og den tyske tekst, 
konstruktioner, betydninger eller fortolkninger, vil udelukkende den tyske tekst 
samt dens konstruktion, betydning og fortolkning være gældende. 


