
InterCard AGs «Generelle forretningsbetingelser for godkjenning og oppgjør av debet- 
og kredittkort i forretning med kort» (AGB overtakelse av-POS – tilstedeværelse av kort) 

Versjon per: 08/2018  Side 1 av 7 

40
.0

21
.0

03
 N

O
 (0

81
8)

 

1 Omfang / gjenstand for Avtalen / formål med avtalen / avbrudd i tjenester 
 
1.1 Omfang 
InterCard AG, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen, Tyskland, (heretter: «Inter-
Card») er en betalingsinstitusjon som er underlagt den tyske føderale finansielle til-
synsmyndigheten (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin), 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tyskland. Representert av følgende som 
erverver i de internasjonale Kortbetalingsprosedyrene nedenfor: 
- Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, 1410 Waterloo, Belgia, 

(heretter «Mastercard») for betalingsmerkene «Mastercard» og 
- «Maestro», 
- Visa Europe Services LLC, registrert i Delaware, USA, som handler via filial i 

London (nr. BR007632), 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannia, 
(for merkene «Visa», «Visa Electron» og «V PAY») 

- Diners Club International Ltd., 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60016, 
USA, (heretter «Diners») for betalingmerkene «Diners», «Diners Club» og 

- «Discover», 
- JCB International Co., Ltd., 5-1-22, Minami Aoyama, Minato-Ku, Tokyo, Japan 

(heretter «JCB») for betalingsmerkene «JCB» og 
- UnionPay International Ltd., 5F, bygning B, Nr. 6 Dongfang Road, Poly Plaza, 

Pudong 200120, Shanghai, P.R. Kina (heretter «UPI») for betalingsmerkene 
- «CUP» og «UnionPay» 
 
(heretter «Kortselskap» for alle disse kortbetalingsprosedyrene) InterCard er autori-
sert til å inngå en kontraktsmessig avtale med en betalingsmottaker (heretter: 
«Kontraktspart») angående aksept og behandling av kortrelaterte betalingspro-
sedyrer som bruker tilhørende betalingsmåter (heretter «Kort») av ovennevnte be-
talingsmerker godkjent for dette formålet av Kortorganisasjonene (heretter, samlet: 
«Korttyper»). 
 
1.2  Innholdet i Avtalen 
Basert på en forvalteravtale i henhold til del 675c avsnitt 1 i den tyske sivilkoden 
(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), og i samsvar med betingelsene nedenfor, gir 
kontraktsparten (heretter «KP») InterCard i oppdrag å behandle betalingstransaks-
joner som ble innledet med en av de avtalte Korttypene, med Kort som blir fysisk 
presentert (heretter «Kort Tilstede») til KP, i en EMV-kompatibel betalingsterminal 
eller kasseløsning (heretter «POS-system»), på et sted som er innenfor Det euro-
peiske økonomiske området (EØS) (som definert i del 1 avsnitt 3), som deretter 
ble sendt til InterCard av KP, og for å avgjøre betalingsprosessene som ligger til 
grunn for disse betalingstransaksjonene. KP kan velge godkjenning av en bestemt 
Korttype, eller en kombinasjon av Korttyper. KP skal utelukkende sende inn til In-
terCard for oppgjør alle betalingstransaksjoner som ble igangsatt på forretnings-
stedet ved å presentere et Kort av en avtalt Korttype. 
 
1.3  Formålet med Avtalen 
KP skal bruke tjenestene som beskrives i disse Generelle forretningsbetingelsene, 
kun i utførelsen av den kommersielle, offentlige eller uavhengige faglige aktiviteten. 
Det juridiske og faktiske hovedkvarteret til KP og de faktiske stedet til alle POS- 
terminaler må være innenfor Det europeiske økonomiske området (EØS), og le-
vering av avtaletjenestene kan ikke være forbudt etter nasjonal lovgivning (særlig 
ikke underlagt enhver kontroll av kapitalbevegelse, som vil stå i veien for levering av 
tjenester i henhold til disse Generelle forretningsbetingelsene). Hvis KP flytter 
plasseringen til POS-terminalen til et annet land, må KP umiddelbart informere In-
terCard om denne endringen. Bruk av disse tjenestene til andre formål, spesielt for 
forbrukerformål, er ikke tillatt. 
 
1.4  Avbrudd i tjenester 
InterCard kan suspendere tjenestene som tilbys i henhold til disse Generelle for-
retningsbetingelsene, eller begrense dem i varighet, hvis 
a) dette med rimelighet er nødvendig for å kunne utføre vedlikehold eller for å 
opprettholde eller gjenopprette tjenestene, eller 
b) hvis dette er lovpålagt eller påbudt, eller 
c) KP har brutt viktige kontraktsmessige forpliktelser, eller 
d) det er rimelig grunn til å mistenke hvitvasking av penger eller finansiering av 
terrorisme. 
 
2 Kortaksept av KP 
 
2.1  Rett og plikt til aksept 
KP kan i samsvar med disse Generelle forretningsbetingelsene akseptere alle Kort 
av de avtalte Korttyper for betaling. Hvis innehaveren av et Kort (heretter «Korthol-
der») presenterer sitt Kort for betaling, skal KP i samsvar med disse Generelle for-
retningsbetingelsene akseptere Kortet som er presentert for betaling, forutsatt at 
aksept av den respektive Korttypen ble avtalt mellom KP og InterCard. 
Ovenstående setning gjelder ikke Kort som kan identifiseres elektronisk eller visu-
elt av KP som kommersielle kort utstedt i EU. 

2.2  Forbud mot diskriminering, begrensning av kostnader 
KP skal for hver Kortholder som presenterer et Kort for betalingsformål, tilby 
tjenesten som ligger til grunn for betalingen til priser som ikke er høyere og ikke 
mindre gunstige enn for andre kunder. Aksept av et Kort kan ikke gjøres avhengig 
av et minimum eller maksimal salgssum. 
Med hensyn til del 270a BGB skal ikke KP godta noen gebyr fra sine skyldnere i 
behandlingen av kortbetalinger med mindre dette er avtalt skriftlig med InterCard 
med hensyn til lovpålagte krav. 
 
KPs rett til å tilby Kortholderen en rabatt for bruk av en bestemt betalingsgodkjen-
ningsinstrument eller for å gi andre insentiver til å bruke en betalingsmåte som fo-
retrekkes av kunden, forblir upåvirket av del 2.2. I tillegg forblir KPs rett til å foret-
rekke en viss Korttype fremfor andre eller å diskriminere en viss Korttype overfor 
andre med hensyn til Kortrelaterte betalingsmåter upåvirket av bestemmelsene i 
del 2.2. 
 
2.3  Ikke godkjente transaksjoner 
KP kan ikke godta et Kort i betalingsøyemed og må sende den korresponderende 
betalingstransaksjonen til InterCard for oppgjør, hvis 
a) Kortholderen ikke fysisk presenterer Kortet, men har videresendt, eller ønsker å 

videresende, Kortdataene til KP skriftlig (f.eks. via faks eller postkort), via tele-
fon, e-post eller på internett, 

b) kravet fra KP mot Kortholder som ligger til grunn for betalingstransaksjonen 
ikke fant sted i KPs forretningsdrift, men i forretningsdrift fra tredjepart, eller 
ikke er basert på en tjeneste som KP leverte i eget navn for egen regning til 
Kortholderen, 

c) kravet som ligger til grunn for betalingstransaksjonen er basert på kreditt-
tilskudd eller andre kontantbetalinger, inkludert delbetalinger eller tilbakeven-
dende betalinger, 

d) Kortet skal brukes til å betale for et allerede eksisterende forfalt krav eller for en 
sjekk uten dekning, 

e) kravet som ligger til grunn for betalingstransaksjonen er basert på en transaks-
jon som er ulovlig eller uetisk i henhold til gjeldende lov (spesielt ulovlig penge-
spill eller ulovlig voksenunderholdning), 

f) KP må være i tvil om Kortholderens rett til å bruke Kortet, basert på omstendig-
hetene rundt presentasjonen av Kortet. Denne tvilen må i særdeleshet eksis-
tere hvis: 
aa) på kortholderes forespørsel blir det totale beløpet for en betalingstransaks-

jon (heretter «Transaksjonsbeløp») fordelt eller skal fordeles mellom flere 
Kort, eller 

bb) Kortholderen, allerede ved presentasjon av Kortet, kunngjør mulige proble-
mer med Kortet som godtas; 

g) kravet til KPs underliggende betalingstransaksjonen ikke tilhører utvalget av 
KPs varer, produkter eller tjenester, som ble avtalt skriftlig mellom KP og Inter-
Card, 

h) det er et forskudd eller en forskuddsbetaling som ligger til grunn for betalings-
transaksjonen, spesielt varene eller tjenestene som ligger til grunn for KPs 
tjeneste, som ennå ikke er blitt fullt ut levert på det tidspunktet betalings-
transaksjonen ble sendt inn, 

i) betalingstransaksjonen er mulig i en annen valuta enn den lovbestemte nasjo-
nale valutaen i landet der terminalen er plassert. Det må sikres at kun én 
transaksjonsvaluta er mulig per KP eller 

j) det juridiske hovedkvarteret til KP og det faktiske forretningsstedet eller ste-
dene til POS-terminalene ligger utenfor Det europeiske økonomiske området 
(EØS), eller 

k) levering av kontraktsmessige tjenester er ikke forbudt i henhold til nasjonal lo-
vgivning (spesielt ikke underlagt kontroll av kapitalbevegelse, noe som vil stå i 
veien for levering av tjenester under disse Generelle forretningsbetingelsene). 

 
3 Godkjenning av betalingstransaksjoner (autorisasjon), clearing 
 
3.1 Krav om godkjenning fra kortutsteder 
KP skal be om godkjenning fra den aktuelle kortutstederen eller mellomleddet (her-
etter «Godkjenningsforespørsel» eller «Autorisasjon») for hver betalingstransaksjon 
som sendes til InterCard i samsvar med disse Generelle forretningsbetingelsene. 
Godkjenningen innhentes automatisk via POS-terminalen via InterCard. Hvis det 
ikke er mulig å innhente godkjenning av tekniske årsaker, er det generelt ikke mulig 
å betale med Kort. 
 
3.2 Behandle Godkjenningsforespørsler 
KP må videresende Godkjenningsforespørsler til InterCard elektronisk og sikkert 
ved hjelp av en POS-terminal levert eller godkjent av InterCard, og på en måte til-
latt av InterCard. KP skal informere InterCard om installasjonen av en POS-
terminal ved kassen, og om terminal-identifikasjonsnummeret til den installerte 
POS-terminalen, slik at POS- terminalen kan bli igangsatt av InterCard og 
godkjennes for Kortbehandling. 
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3.3 Daglig clearing 
Med mindre annet er avtalt med InterCard, må KP utføre clearing-funksjonen på 
hver POS-terminal, vanligvis på daglig basis, men minst etter hver InterCard-
virkedag hvor transaksjoner har blitt behandlet via den respektive POS-terminalen. 
 
4 Andre forpliktelser KP har  
 
4.1 Mistanke om misbruk av Kort 
Hvis KP blir oppmerksom på fakta som gir grunn til å tro at et Kort som blir presen-
tert, er forfalsket på noen måte, eller at det foreligger misbruk av et Kort eller uau-
torisert bruk av et Kort, må KP kreve at Kortholdere presenterer en offisiell bildei-
dentifikasjon, og må avvise Kortet i tilfelle Kortholderen og innehaveren av identifi-
kasjonen ikke stemmer overens. I disse tilfellene må KP informere InterCard om 
dette på telefon uten forsinkelse og, hvis mulig, før returnering av Kortet. På Inter-
Cards forespørsel skal KP gjøre sitt beste for å beholde kortet. 
 
4.2 Mistanke om opplysningsmisbruk 
Hvis KP blir mistenksom på, eller med sikkerhet fastslår, at Kortdata misbrukes el-
ler det foreligger opplysningslekkasje i virksomheten, eller hvis det foreligger en u-
forholdsmessig høy grad av avviste Godkjenningsforespørsler, eller hvis det forel-
igger tyveri av Kundekvitteringer eller andre medier med Kortopplysninger, må In-
terCard informeres om dette umiddelbart skriftlig. Dette gjelder også hvis KP har 
grunn til å tro at en POS-terminal den bruker ble manipulert, eller at den ble stjålet, 
ødelagt, kastet eller at den ikke er tilgjengelig for KP på noen annen måte. Slike in-
dikasjoner er spesielt til stede hvis et vellykket eller antatt mislykket forsøk på å 
bryte inn i KPs lokaler fant sted, selv om det ikke var noen åpenbar ekstern endring 
av POS-terminalen. Hvis en POS-terminal avhendes, må KP sikre og dokumentere 
at alle opplysninger som er lagret i POS-terminalen er slettet og at alle ytre deksler 
har blitt gjort ubrukelige. KPs forpliktelser i henhold til del 12.3 og 
12.4 forblir upåvirket. 
 
4.3 Tiltak for å forhindre misbruk 
I tilfelle forfalskede eller stjålne Kort blir presentert gjentatte ganger, skal KP etter 
skriftlig kommunikasjon fra InterCard iverksette tiltak for å forhindre ytterligere mis-
bruk av Kort. For Kortsalg over et visst beløp spesifisert av InterCard, og påføl-
gende kommunikasjon fra InterCard, må KP kreve at det fremlegges en gyldig offi-
siell identifikasjon med bilde og deretter bekrefte kundens identitet. 
 
4.4 Kundeklager 
Eventuelle klager fra kunde som viser til den grunnleggende transaksjonen mellom 
kunden og KP, må avgjøres av KP overfor kunden direkte. 
 
4.5 Indikere aksept 
KP må informere forbrukerne om aksept eller manglende aksept av visse Kort på 
en tydelig og utvetydig måte. KP forplikter seg til å plassere akseptlogoene levert 
av InterCard på tydelig synlige steder i kasseområdet og på butikkens dører. All vi-
dere bruk av varemerkerettigheter som tilhører Kortorganisasjonen, krever skriftlig 
forhåndsgodkjenning fra InterCard. I tilfelle en Korttype ikke lenger godtas, må KP 
fjerne alle indikasjoner på at den godtas. 
 
4.6 Levering av nødvendig informasjon (hovedopplysninger) 
KP skal ved inngåelse av Avtalen og gjennom hele Avtalens løpetid, gi all informas-
jon som er nødvendig for å utføre avtalen med InterCard, i sin helhet, uten unødig 
forsinkelse og for egen regning. KP må informere InterCard om alle endringer i in-
formasjonen som ble gitt til InterCard, skriftlig og uten unødig forsinkelse. I tillegg 
må KP senest fire uker etter at InterCard har fremsatt en slik forespørsel, gi bekref-
telse skriftlig, via faks, e-post eller på internett hvis gitt via et skjema på internett, at 
informasjonen som formidles av KP, fremdeles er oppdatert. De ovennevnte 
forpliktelsene gjelder spesielt for følgende informasjon (heretter: «Hovedopplysnin-
ger»): 
a) endringer i juridisk form, selskap, organisasjonsnummer  
b) endringer i postadresse, e-postadresse og andre av KPs kontaktopplysninger, 

samt bankopplysninger og innehaveren av bankkontoen spesifisert av KP for å 
behandle transaksjonene, 

c) et salg eller leasing av selskapet, eller andre endringer av eierskap i, eller 
opphør av virksomheten, 

d) vesentlige endringer i utvalget av KPs varer, 
e) innsending av en søknad om å åpne insolvensbehandling eller lignende pro-

sedyrer, 
f) en endring av den juridiske representanten eller reelle rettighetshaver i henhold 

til del 3 i den tyske loven om hvitvasking av penger (Geldwäschegesetz, 
GwG), 

g) en søknad om insolvensbehandling fra selskapet og åpningen av insolvensbe-
handling med hensyn til KPs eiendeler og tilknytningstiltak mot selskapet, 

h) endringer i postadressen(e) til terminalens plassering(er) og for en fysisk termi-
nalplass som avviker fra dette, der det er aktuelt, spesielt hvis endringen er i en 
annen selvstendig stat (også innenfor EU) eller hvis det er endringer i den aktu-
elle MVA-satsen eller tollområdet, 

i) en endring av de autoriserte personene hos KP som kan samhandle med Inter-
Card. 

 
Ved mottak av en melding om endring av eierskap, kan InterCard betale transaks-
joner sendt inn via BetalingsKort fra dette tidspunktet og videre til KP, kun når en-
dringen i eierskap har blitt fullstendig bekreftet. InterCard er også berettiget til å 
bekrefte informasjonen som formidles av KP hvis InterCard er juridisk forpliktet til å 
gjøre dette, eller hvis en endring i de juridiske representantene fra KP eller den re-
elle rettighetshaver har funnet sted, eller den siste bekreftelsen var fra minst fem år 
siden. KP må gi InterCard all informasjon som er nødvendig for bekreftelsen, og 
med alle dokumenter som kreves for bekreftelsen. 
Hvis ovennevnte forpliktelser ikke blir oppfylt eller i tilfelle av falske opplysninger, 
kan InterCard stanse betalingen av penger på grunn av økt risiko for hvitvasking av 
penger, til fakta er tydelig avgjort. 
 
4.7 Administrere POS-terminalene 
KP skal til enhver tid føre en aktuell liste over POS-terminalene de bruker, og skal 
sende denne listen til InterCard ved forespørsel og uten unødig forsinkelse. Listen 
må vise POS-terminalserienumre og postadresser på installasjonsstedene. KP må 
sørge for at korrekt forfatning for POS-terminalene den bruker blir bekreftet regel-
messig. 
 
4.8 Plikt til utlevering av informasjon 
KP må rapportere til InterCard eventuelle forstyrrelser, mangler og skader i forbin-
delse med tjenestene som skal ytes av InterCard, og påstand om rettigheter fra 
tredjepart, uten unødig forsinkelse, senest innen 24 timer etter at de ble oppdaget. 
 
4.9 Tilsynsplikt / eksklusjonsperiode 
KP er forpliktet til omgående å undersøke oppgjørene, evalueringer og transaksjo-
ner behandlet via terminalene som er satt sammen av InterCard, samt eventuelle 
resulterende kredittoppføringer til KPs kontoer, og å inngi eventuelle innsigelser 
omgående, senest innen fem virkedager etter at KP mottar respektive oppgjør og 
evaluering eller oppføring av kreditt. KPs krav til innsending av debetfiler og 
utstedelse av mottatte betalingssummer må hevdes skriftlig til InterCard innen en 
frist på tre måneder etter at transaksjonsopplysningene ble sendt til InterCard. 
Ethvert senere krav utelukkes herved. 
 
4.10 Varsling om tilfeller av mistanke om manipulasjon, spesielt ved inn-

brudd, og terminaltyveri, ødeleggelse og avhending 
Hvis KP har grunn til å tro at manipulasjon har blitt utført på POS-terminalene den 
bruker, de er stjålet, ødelagt, avhendet eller gjort utilgjengelige for KP på annen 
måte, må den varsle InterCard om dette omgående. Slike indikasjoner eksisterer 
spesielt når det er fullførte eller antatt mislykkede innbrudd i KPs forretningslokaler, 
selv om det ikke er utført noe eksternt synlig inngrep vedrørende POS-terminalen. 
InterCard har rett til å kreve fra KP på sistnevntes bekostning, en rask innsending 
eller overlevering av terminalen for inspeksjonsformål til InterCard eller en poli-
tistasjon. InterCard skal levere en erstatningsterminal og kan deaktivere den aktu-
elle terminalen til saken er avklart. KP er forpliktet til å undersøke påliteligheten av 
POS- terminalene regelmessig, spesielt sikkerhetsforseglingen som er plassert på 
den, og se etter spor etter manipulering der det er nødvendig. 
Hvis en POS-terminal er avhendet, må KP sikre og dokumentere at de på riktig 
måte har slettet alle filene og InterCard-programvaren på POS-terminalen, og at 
alle ytre deksler har blitt gjort ubrukelige. 
InterCard kan be om dokumentasjonen. 
 
5 Behandling av betalingstransaksjoner 
 
5.1 Lese Kortdata 
Kortholderen må fysisk sende inn Kortet for ønsket betalingsformål og enten gi det 
til KP, sette det inn i POS-terminalen eller holde det opp mot POS-terminalen. Ved 
presentasjonen av Kortet må KP lese Kortopplysningene ved hjelp av en POS-
terminal som er tillatt og aktivert for dette formålet med InterCard. Hvis Kortet inne-
holder en chip, må Kortdataene leses fra denne. Hvis kortet ikke inneholder en 
chip, må Kortdataene leses fra magnetstripen på Kortet. Hvis Kortet som presente-
res for KP kan leses kontaktløst og for dette formålet er merket med det tilsva-
rende «kontaktløse» symbolet av kortselskapet (heretter «Tæppe-prosedyre»), kan 
opplysninger også leses kontaktløst. Manuell behandling av betalingstransaksjoner 
uten bruk av en POS-terminal er ikke tillatt. På forespørsel må KP gi Kortholderen 
en kopi av kvitteringen som er opprettet av POS- terminalen (heretter kalt «Kun-
dekvittering»). 
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5.2 Autorisering og autentisering av betalingstransaksjoner fra kunden  
Autorisasjonen for betalingstransaksjoner initiert med et Kort av Kortholderen og 
godkjenning av den rettmessige Kortholderen utføres enten ved å oppgi en PIN-
kode i POS-terminalen, eller ved å signere en kvittering skrevet ut av POS-
terminalen, eller ved signering på et signaturpanel som er godkjent for dette 
formålet av InterCard. Hvis godkjenning utføres med en signatur, må KP sammen-
ligne signaturen med signaturen gitt i den tilsvarende boksen på Kortet. Hvis det 
brukes en «Tæppe- prosedyre», kan KP gi avkall på kravet om at en PIN-kode leg-
ges inn og en Kortholdersignatur innhentes, med mindre POS-terminalen krever at 
det angis et PIN-nummer eller at en kortholdersignatur innhentes. 
 
5.3 Innlevering av en transaksjon 
KP må videresende transaksjonsopplysninger registrert i POS-terminalen til Inter-
Card senest en virkedag etter transaksjonsdatoen ved å bruke POS-terminalen 
som brukes for å få de relevante Godkjenningsforespørslene. KP er ansvarlig for at 
transaksjonsdataene blir sendt til InterCard i sin helhet og innen fristen. Dette skjer 
vanligvis via terminalfunksjonen «clearing» (se også del 3.3.). 
 
5.4 Lagring av kvitteringer og bevis på oppfyllelse 
KP skal lagre alle kvitteringer og bevis for oppfyllelse (f.eks. leveringssedler og alle 
kvitteringer) i en periode på 18 måneder, beregnet fra datoen da den respektive 
kvitteringen ble utstedt, og skal levere en kopi til InterCard ved forespørsel uten 
unødig forsinkelse. Dersom KP unnlater å gi InterCard en kopi av en forespurt kvit-
tering for et avgjort Kortsalg innen den angitte fristen, og hvis transaksjonen av 
denne grunn blir belastet tilbake til InterCard av den Kortutstedende banken, har 
InterCard rett til å, uavhengig av andre tilbakeføringsrettigheter, belaste dette 
transaksjonsbeløpet tilbake til KP. 
 
5.5 Behandle refusjoner (kreditnotatransaksjoner) 
KP kan bare utstede refusjon av betalingsbeløp fra kansellerte transaksjoner via 
POS-terminalen ved å instruere InterCard elektronisk om å gi en kreditnota til be-
talingskontoen som er tildelt Kortholders Kort. KP kan bare iverksette en kreditnota 
hvis den tidligere har sendt den tilsvarende betalingstransaksjonen til InterCard for 
oppgjør og betalingstransaksjonen er grunnlaget for en av tjenestene som KP yter. 
Hvis det gis en tilsvarende instruksjon, skal InterCard betale kreditnotabeløpet til 
den aktuelle Kortutstederen. For behandling av en slik instruksjon avtales en peri-
ode på en virkedag fra det tidspunktet InterCard mottar denne instruksjonen. 
 
5.6 KPs forpliktelse til å gi informasjon ved bytte eller vesentlige mangler  
Hvis en Kortholder har hevdet rettigheter som følge av den underliggende 
transaksjonen (f.eks. for vesentlige mangler) og derfor har forårsaket en tilbakefør-
sel, uten at dette er korrekt angitt i oppføringen av tilbakeføringer, må InterCard 
varsles av KP uten forsinkelse. 
Hvis KP gjentatte ganger ikke oppfyller denne forpliktelsen, kan InterCard (uten 
kostnad) sjekke KPs forretningsprosesser som er relevante for å overholde denne 
forpliktelsen, ved bruk av egnede tiltak. 
 
5.7 Lagring av forhandlerkvitteringer 
KP må på sikkert vis lagre forhandlerkvitteringene som produseres i en periode på 
minst 18 måneder etter at de ble produsert, beskytte dem mot uautorisert tredje-
partsadgang og sende dem til InterCard på en måte som er sikret mot uautorisert 
tredjepartsadgang dersom InterCard ber om kvitteringene. 
 
6 Kreditnota og betaling av transaksjonsbeløp, oppgjør, konsekvenser av 

mislighold og motregning 
 
6.1 Kreditnota for transaksjonsbeløp 
InterCard skal gjøre transaksjonsbeløpene for alle betalingstransaksjoner levert av 
KP til InterCard tilgjengelig for KP etter at de tilsvarende transaksjonsbeløp tidli-
gere var mottatt i sin helhet på InterCard-kontoen. Tidspunktet for betaling av KPs 
krav i henhold til forrige setning, avgjøres i samsvar med del 6.2. Alle kreditnotaer 
og betalinger fra InterCard til KP er i samsvar med del 9, underlagt betingelsen om 
at det ikke skal skje tilbakeføringer.  
Utbetalingen vil bli gjennomført med unntakene i henhold del 6.3, i samsvar med 
de fullstendige transaksjonssummer for den respektive clearingperioden («brut-
tooppgjør»). 
 
6.2 Betaling av transaksjonsbeløp, (oppgjør), eksklusjonsperiode  
InterCard skal overføre transaksjonsbeløpene som skal overføres til KP til bankkon-
toen til et CRR-kredittinstitutt som er spesifisert av KP i transaksjonsvalutaen for 
plasseringen til terminalene. Den kontohavende filialen til banken hvor denne bank-
kontoen administreres, må være lokalisert innenfor Det Europeiske økonomiske 
området. Hvis KP ikke er den eneste kontoinnehaveren av bankkontoen, må KP gi 
en skriftlig bekreftelse til InterCard om at alle lovpålagte forpliktelser, særlig som 
følge av GwG, er oppfylt. InterCard skal beordre overføringen på en slik måte at 

pengene mottas av KP på arbeidsdagen som følger den siste Virkedagen for utbe-
talingsintervallet. Hvis utbetalingen ikke er i EUR, er fristen fire dager. Krav fra KP 
om utstedelse av mottatte transaksjonsbeløp må hevdes skriftlig til InterCard innen 
en frist på tre måneder etter at den aktuelle betalingstransaksjonen ble sendt til In-
terCard. Fremtidige påstander er utelukket. 
 
6.3 Fradrag av gebyrer og utgifter 
InterCard kan trekke fra de avtalte gebyrene og utgiftene som skal tilbakebetales 
av KP fra transaksjonsbeløpene, selv før de blir gjort tilgjengelig for KP. I den grad 
et slikt fradrag ikke finner sted, må KP betale gebyrene og utgiftene til InterCard på 
forespørsel. 
 
6.4 Regnskap/godkjenning av fakturaer 
InterCard skal utstede fakturaer til KP på papir eller i elektronisk format (f.eks. en 
PDF- eller Excel-fil) på månedlig basis, som dekker transaksjonsbeløpene som er 
sendt, gebyrene som skal betales av InterCard til KP, utgiftene som skal refunde-
res av KP til InterCard og den resulterende nødvendige informasjonen i samsvar 
med artikkel 12 avsnitt 1 nr. 1 i EU-forordningen 2015/751 av 29. april 2015 om 
interbankgebyrer for Kortbaserte betalingstransaksjoner. Transaksjonsbeløp som 
blir belastet vises på en egen faktura. KP må undersøke alle mottatte fakturaer in-
nen seks uker, og inngi eventuelle innsigelser uten unødig forsinkelse. De må sen-
des innen seksukersperioden for å overholde denne fristen. Hvis ingen innsigelser 
blir mottatt innen rimelig tid, skal fakturaene anses som godkjent. InterCard skal 
henvise spesifikt til denne konsekvensen ved utstedelse av fakturaen. 
 
6.5 Konsekvenser av betalingsoversittelse 
Etter en forekomst av betalingsoversittelse, kan InterCard kreve et fast beløp på 
EUR 5.00 samt eventuelle eksterne kostnader som forfaller ved enhver kommende 
skriftlig påminnelse. KP forbeholder seg retten til å bevise at kostnader og skader 
som faktisk oppstod for InterCard er lavere. I tilfelle av KPs betalingsoversittelse 
har i tillegg InterCard rett til å suspendere sine tjenester i samsvar med lovgivnin-
gen. InterCards rett til ekstraordinær oppsigelse forblir upåvirket. 
 
6.6 Utelukkelse av motregning 
KP kan bare motregne vedrørende fordringer mot InterCard hvis fordringene er u-
bestridt eller er rettslig fastsatt. 
 
7 Forvalteravtale 
InterCard vil som forvalter sette inn transaksjonsbeløpene som er mottatt på en In-
terCard-konto på en eller flere forvalterkontoer eller innskuddskontoer hos en eller 
flere CRR- kredittinstitusjoner for KP som Innskuddshaver. Disse forvalterkontoene 
eller innskuddskontoene administreres i InterCards navn som en åpen kollektiv for-
valterkonto eller innskuddskonto i henhold til del 17 avsnitt 1. klausul 2 nr. 1 (b) 
ZAG. InterCard skal sikre, ved bruk av regnskapsteknologi, at beløpene som mot-
tas i henhold til forrige setning, kan allokeres når som helst til KP, og aldri blir blan-
det med beløp fra andre fysiske eller juridiske personer, utover betalingstjeneste-
brukeren som de holdes for. InterCard kan trekke tilbake beløp fra forvalterkon-
toene eller innskuddskontoene opptil et beløp tilsvarende eksisterende krav som 
InterCards har mot KP. InterCard må informere KP på forespørsel om hvilken ban-
kinstitusjon og på hvilken forvalterkonto eller innskuddskonto transaksjonsbeløp 
mottatt i henhold til første setning blir oppbevart, og om  bankinstitusjonen der 
transaksjonsbeløpet ble mottatt i henhold til første setning, tilhører en innskudds-
garantiordning for å sikre krav fra innskytere og investorer, og i hvilken grad disse 
beløpene er sikret av denne ordningen. 
 
8 Gebyrer, oppgjør, utgiftsrefusjon 
 
8.1 Gebyrer, oppgjør 
InterCard skal motta, for de tjenestene det yter, avtalt gebyr fra KP. Ved avvik fra 
del 675f avsnitt 45 klausul 2 BGB, er innkreving av gebyrer for å oppfylle tilleggs-
forpliktelser i samsvar med del 675c til 676c BGB tillatt. For tjenester som ikke er 
oppført i Avtalen som blir utført på vegne av eller i antatt interesse for KP, og som 
bare kan forventes å bli utført mot betaling, kan InterCard sette beløpet for 
gjeldende gebyr etter sitt eget rimelige skjønn (del 315 BGB). Gebyrene avtales 
og vises separat i henhold til Korttype.  
Med mindre annet er avtalt, er alle avgifter netto samt MVA. 
 
Oppgjør med InterCard («fakturering») skjer på månedlig basis i den avtalte 
transaksjonsvalutaen for plasseringen til terminalene på slutten av oppgjørs-
måneden. 
 
8.2 Betalingsbetingelser 
Alle serviceavgifter blir fakturert pro rata temporis fra dagen da systemet kan leve-
res i fungerende stand og forfaller til betaling på månedlig basis den første 
virkedagen i hver måned for den foregående måned, med mindre annet er avtalt. 
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Hvis KP ikke autoriserer InterCard til å innkreve gebyrene via direkte debitering el-
ler krever ekstra fakturering, kan InterCard kreve separate gebyrer for dette etter 
eget skjønn (del 315 BGB). 
 
8.3 Betalingsoversittelse / mulighet for motregning 
InterCard vil belaste et engangsbeløp på 5,00 EUR for hver skriftlige advarsel som 
utstedes etter forekomsten av betalingsoversittelse, samt eventuelle øvrige kostna-
der som også påløper. KP har rett til å fremlegge bevis for at kostnadene og ska-
dene som faktisk påføres InterCard, er lavere. 
Hvis KP misligholder betaling, har InterCard rett til å stanse tjenestene. Retten til 
ekstraordinær oppsigelse skal ikke påvirkes av dette. 
InterCard har rett til å motregne KPs fordringer og gjeld fra InterCard mot hver-
andre. InterCard har videre rett til å trekke fra det beløpet som skal leveres til Inter-
Card i samsvar med 3.2, de gebyrer som skyldes InterCard før utstedelse av kre-
ditt. KP kan kun motregne fordringer mot InterCard hvis fordringene er ubestridt el-
ler fastslått som endelige og absolutte. 
 
8.4 MVA i andre EU- og EØS-land 
InterCard kan velge omsetningsavgift uansett om KP kan trekke fra beløpet som er 
betalt som inngående avgift. Hvis KP driver sin virksomhet i en annen EU-
medlemstat og ikke i Tyskland, skal gebyret som skal betales av KP, avvikende fra 
del 8.1 setning 1 og 2, forstås uten MVA («omvendt avgift»-MVA-prosedyre). KP 
forplikter seg til å behandle de aktuelle tjenestene som underlagt MVA i henhold til 
«omvendt avgift»-prosedyren hvis dette er lovlig, eventuelt tillatt eller påkrevd. Fak-
turaene som skal utstedes av InterCard inneholder informasjonen som kreves i 
henhold til gjeldende merverdiavgiftslovgivning. KP forplikter seg til å gi den infor-
masjonen som er nødvendig for dette formålet uten forsinkelse. 
 
Hvis KP driver sin virksomhet i et annet EØS-land utenfor EU (som i dag er Island, 
Liechtenstein, Norge), må KP koordinere den skattemessige behandlingen med In-
terCard skriftlig. 
 
8.5 Refusjon av utgifter 
KP må betale InterCard alle utgifter som InterCard bruker for å gjennomføre Avta-
len, forutsatt at InterCard anså dem som nødvendige i henhold til faktaene. Utgifter 
i denne betydningen er spesielt gebyrer eller avgifter som Kortorganisasjonene 
pålegger InterCard, forutsatt at disse gebyrer eller avgiftene er relatert til 
gjennomføringen av Avtalen. KP ble instruert om at disse sanksjonene og avgiftene 
kan settes til et betydelig beløp. InterCard skal informere KP etter forespørsel om 
respektive relevante, viktige gebyrer og avgifter for Kortorganisasjonen. 
 
InterCard har ikke krav på refusjon av utgifter dersom en utgift kan tilskrives uakt-
som adferd av InterCard. Del 254 BGB gjelder tilsvarende i dette tilfellet. 
 
InterCard har rett til å be KP om forskudd for utgifter som kreves for å gjennomføre 
denne Avtalen. I stedet for et slikt forskudd, kan InterCard også be om at bankga-
rantier med det aktuelle beløpet blir stillt. 
 
9 Tilbakeførselsrett 
 
9.1 Kreditnota og betalinger med forbehold 
Alle betalinger fra InterCard til KP og alle kreditnotaer gitt til KP er underlagt forbe-
hold om tilbakebetaling. 
 
9.2 Tilbakeførsel av transaksjonsbeløp 
InterCard skal tilbakeføre transaksjonsbeløpene som er gjort tilgjengelig for KP 
hvis kravene i samsvar med del 6.1 ikke var oppfylt, eller hvis transaksjonsbeløp 
som ble mottatt på InterCards konto og som ble gjort tilgjengelig for KP, belastes 
InterCard igjen (f.eks. på grunn av et krav om refusjon av Kortholder i samsvar med 
del 675x BGB). Hvis en tilbakeføring finner sted, skal InterCard fakturere KP for 
transaksjonsbeløpet som allerede er betalt til KP. InterCards tilbakeføringsrettighe-
ter mot KP er ikke begrenset ved tildeling av samtykke eller av del 675p para. 2 
BGB. 
 
9.3 Utelukkelse av tilbakeføringsretten 
Tilbakeføringsretten i samsvar med del 9.2 er utelukket når alle følgende krav (og 
ikke bare noen enkeltkrav) er oppfylt (betingelseser i henhold til del 158 avsnitt 1 
BGB): 
a) Kortet ble fysisk presentert for KP. 
b) Innlevering av betalingstransaksjonen var tillatt i samsvar med del 2.3. 
c) Det ble gitt en godkjenning for den tilsvarende betalingstransaksjonen i sams-

var med del 3. 
d) En identitetsbekreftelse som skal gjøres i samsvar med del 4.1 ble utført med 

et positivt resultat. 
e) Transaksjonen ble korrekt avgjort i samsvar med del 5.1 til 5.3. 

f) Kortet var gyldig ved presentasjonen; dette er tilfelle når autorisasjonsdatoen 
for betalingstransaksjonen er innenfor Kortets gyldighetsperiode. 

g) KP har sammenlignet bildet på Kortet med personen som presenterte Kortet 
og vurdert at det foreligger samsvar. 

h) Det var ikke tydelig at Kortet som ble presentert for KP ble endret eller gjort 
uleselig. 

i) KP opprettet to kopier av kvitteringen (en forhandlerkvittering og en kundekvit-
tering) ved hjelp av en POS-terminal. 

j) Hvis autorisasjonen for betalingstransaksjonen fant sted ved bruk av Korthol-
ders signatur, Kortholderen signerte kvitteringen på motsatt side i nærvær av 
KP, KP sammenliknet signaturen på kvitteringen med signaturen på baksiden 
av Kortet og identifiserte ikke noe avvik i underskriftene. 

k) I tilfelle misbruk av et Kort, ville ovennevnte også vært mulig å oppnå dersom 
prosedyrene i samsvar med del 12.3 hadde blitt brukt; bevisbyrden for at dette 
ikke er tilfelle, pålegges InterCard. Et misbruk vurderes hvis Kortet ikke ble 
brukt av Kortholderen eller med hans eller hennes godkjenning, eller hvis Kortet 
ble forfalsket. 

l) Kortholderen krever ikke kansellering av gebyret for transaksjonsbeløpet med 
den skriftlige begrunnelsen, 

aa) at tjenesten overhodet ikke ble levert, ikke ble levert på den avtalte le-
veringsadressen eller ikke ble levert til avtalt tid fordi KP ikke ønsket eller ikke 
kunne levere tjenesten; eller 

bb) at tjenesten ikke samsvarer med beskrivelsen på kvitteringen eller et annet do-
kument presentert på kjøpstidspunktet og Kortholderen returnerte varene til KP 
eller avsluttet tjenesten; eller 

cc) at en tjeneste fant sted på en mangelfull eller skadet måte, 
med mindre KP, i tilfelle aa) til cc), beviser at tjenesten ble levert riktig ved å 

presentere dokumenter dersom InterCard skulle sende en relevant forespørsel 
innen 15 dager. 

m) KP leverte til InterCard dokumentene som er spesifisert i del 5.4, på en korrekt 
måte og i god tid, etter en forespørsel fra InterCard som ble fremsatt innen den 
perioden som er spesifisert i del 5.4. 

n) Kortopplysningene ble registrert ved hjelp av en EMV-kapabel POS-terminal 
godkjent av InterCard. 

o) KP har oppfylt de informasjonsforpliktelser som er pålagt i samsvar med del 
4.6. 

p) KP spesifiserte riktig firmanavn som den tilbyr sine varer eller tjenester under 
på motsatt side av kvitteringen. 

q) KP overleverte Kortsalget bare en gang til InterCard for oppgjør. 
r) Beløpet og valutaen for betalingstransaksjonen samsvarer med den basis-

transaksjonen som ligger til grunn for betalingstransaksjonen. 
s) Det kan ikke klart eller endelig bevises at den basistransaksjonen som ligger til 

grunn for betalingstransaksjonen er ugyldig eller kansellert på grunn av en 
klage, oppsigelse eller tilbakekall av kunden. 

 
10 Sikkerhet  
 
10.1 InterCards rett til å be om sikkerhetsstillelse 
InterCard kan kreve at det stilles standard banksikkerhet for alle krav i henhold til 
Avtalen, selv om kravene bare er betinget. 
 
10.2 Endringer i risiko 
Hvis InterCard, med hensyn til krav mot KP, har avstått fra å kreve sikkerhets-
stillelse eller økning av sikkerhetsstillelser, helt eller delvis, kan det kreves slike sik-
kerhetsstillelser på et senere tidspunkt. En forutsetning for dette er imidlertid at 
omstendigheter oppstår eller blir kjent som rettferdiggjør vurderingen av at det er 
en økt risiko knyttet til kravene mot KP. Dette kan i særdeleshet være tilfelle hvis 
a) KPs økonomiske situasjon har endret seg negativt, eller det er fare for at den 

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

synker i verdi. 
 
InterCard har ingen rett til å kreve sikkerhetsstillelse hvis det var uttrykkelig enighet 
om at KP ikke trenger å levere noen sikkerhet eller kun spesifikt navngitte former 
for sikkerhet. 
 
10.3 Frist for å stille eller øke sikkerhet 
InterCard vil gi en rimelig frist for å stille eller øke sikkerhet. I tilfelle InterCard har til 
hensikt å ta i bruk sin rett til oppsigelse uten varsel i samsvar med del 14.3 i) hvis 
KP unnlater å innfri sin forpliktelse til å levere eller øke sikkerhet innen fristen, skal 
de informere KP om dette på forhånd. 
 
10.4 Tilbakeholdsrett  
KP gir, for å sikre alle tilstedeværende, fremtidige og betingede krav fra InterCard 
mot KP fra POS-serviceavtalen, en tilbakeholdsrett til fordel for InterCard 
vedrørende alle krav fra KP mot Intercard for betaling av beløp under Avtalen. For å 
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sikre alle nåværende og fremtidige av InterCards krav i henhold til Avtalen, spesielt 
fra beløp som knytter seg til tilbakeføringer, er InterCard berettiget til å betale KP 
bare etter utløpet av tilbakeføringsfristene som er spesifisert av Kortorganisas-
jonene. 
 
11 Kortorganisasjonens bestemmelser 
KP skal implementere og overholde Kortorganisasjonens endringer i prosedyre-
bestemmelsene om å akseptere og sende inn betalingstransaksjoner etter kommu-
nikasjon fra InterCard innen de frister som er angitt av Kortorganisasjonene. Inter-
Card skal rådgi KP om dette forholdet. Hvis slike nye betingelser er økonomisk uri-
melige fra KPs perspektiv, skal avtalepartene avklare behovet for implementering 
innen fire uker etter at KP oppgir at de er urimelige. Hvis avtalepartene ikke oppnår 
en avtale om implementering av Kortorganisasjonens bestemmelser innen tre 
måneder, har begge avtalepartene rett til å si opp Avtalen med en periode på fire 
uker til slutten av måneden. 
 
12 Konfidensialitet, personvern, PCI-regler, informasjonssikkerhet 
 
12.1 Konfidensialitet 
Avtalepartene skal holde all konfidensiell informasjon og opplysninger som de ble 
kjent med i kontraktens løpetid konfidensielle, og skal ikke gjøre dem tilgjengelige 
for tredjepart utenfor den respektive virksomhetsgruppen hvis dette ikke er 
påkrevd for å gjennomføre avtalen eller for å overholde juridiske forpliktelser eller 
kontraktsmessige forpliktelser overfor kredittsektoren eller kredittkortsektoren. In-
terCard garanterer at både tilgangen til filene som lagres midlertidig, og systemet 
for behandling av opplysninger, er sikret på flere måter. 
 
12.2 Personvern 
Hvis personopplysninger vedrørende KP overføres til InterCard, skal InterCard be-
handle, samle inn og bruke dem i samsvar med lovregler og i samsvar med Kortor-
ganisasjonens bestemmelser. InterCard skal strengt overholde personvernlo-
vgivningen. InterCard skal overføre opplysningene som ligger til grunn for be-
talingstransaksjonene som er sendt for å godkjenne og behandle den aktuelle be-
talingstransaksjonen internasjonalt, til Kortorganisasjonene eller tredjepartene de 
gir oppdrag til. KP kan når som helst kontakte adressene som er spesifisert online 
på www.intercard.de med hensyn til spørsmål angående overholdelse av person-
vernregler. 
 
Når det gjelder personopplysninger som er overført av KP til InterCard, er Inter-
Card behandlingsansvarlig som definert i art. 4 (7) i personvernforordning (EU) 
2016/679 (– med mindre annet er avtalt – og vil levere disse opplysningene for å 
oppfylle de kontraktsmessige forpliktelsene til Kortorganisasjonens databehandler 
som er autorisert for dette formålet i samsvar med EUs forordning om interbank-
gebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner EU 2015/751, som hver er en be-
handlingsansvarlig i seg selv. Med mindre annet er spesifisert av InterCard, er den 
respektive Kortorganisasjonen også den respektive Kort-databehandler for Kortor-
ganisasjonen og fungerer som et mellomliggende organ. KPs eget ansvar i hen-
hold til personvernlovgivningen (i samsvar med respektive lovkrav) for personopp-
lysningene den behandler forblir herved upåvirket. 
I samsvar med sin egen juridiske vurdering, vil KP i særlig implementere egne per-
sonvernerklæringer (informasjonsforpliktelser) i samsvar med de juridiske kravene 
og anbefalingene fra tilsynsmyndigheten som ansvarlige for KP, og vil også ta hen-
syn til tekstanbefalingen som leveres av InterCard og prosedyrene som foreslås av 
InterCard. 
 
I tillegg vises det til InterCards personvernerklæring for KP og kortinnehavere i 
samsvar med art. 13 og 14 i personvernforordningen. Disse er tilgjengelige på In-
terCards nettsted www.intercard.de/en/cardholder/data-protection. 
 
12.3 PCI-regler 
KP forplikter seg, på InterCards forespørsel, til å registrere seg hos InterCard i 
samsvar med bestemmelsene for programmene som eksisterer i Kortorganisas-
jonene for å beskytte mot angrep på Kortdata mot at Kortdata blir kompromittert, 
Mastercard Site Data Protection (SDP) og Visa-kontoinformasjonssikkerhet (AIS), 
og i samsvar med den verdensomspennende betalingskortindustriens datasikker-
hetsstandard (PCI DSS, https://www.pcisecuritystandards.org) (heretter i felless-
kap «PCI-regler»), via et tilsvarende skjemabasert selvvurderingsskjema, avhengig 
av type og omfang av transaksjonene med terminalbetalinger, og dersom et visst 
antall transaksjoner overskrides, på anmodning fra InterCard om å bli sertifisert av 
en autorisert PCI-revisor i samsvar med Kortorganisasjonens bestemmelser. Ved 
sertifisering skal KP sende InterCard en kopi av dette en gang per år. 
 
Kortdataene som leses fra brikken eller magnetlisten på Kortet, kan ikke lagres i 
KPs egne IT-systemer. I forbindelse med behandlingen av betalingstransaksjoner 
initiert ved Kort av InterCard, kan KP bare bruke tjenestene til tredjepart hvis de er 
i samsvar med Kortorganisasjonens bestemmelser, spesielt Bestemmelser 

vedrørende betalingskort (spesielt ved bare å bruke tredjepartsprogramvare som 
var testet i henhold til kravene i Payment Application Data Security Standard (PA 
DSS), og hvis de har forpliktet seg til slik etterlevelse skriftlig. KP skal holde Inter-
Card skadesløs fra kontraktsmessige gebyrer og bøter som er pålagt av Kortorga-
nisasjonene, hvis disse pålegges InterCard på grunn av manglende overholdelse 
av PCI-standardene eller på grunn av KPs manglende oppnåelse av PCI-
sertifisering, hvis og til i hvilken grad InterCard har medvirket til de aktuelle feil. I 
dette tilfellet gjelder del 254 BGB. 
 
12.4 Informasjonssikkerhet 
KP skal sikre opplysningene om Kortholderen som den samlet inn og lagret mot 
tilgang fra uautoriserte tredjeparter, inkludert tilgang gjennom terminalmanipulasjo-
ner, og skal bare bruke dem i den hensikt å oppfylle Avtalen. KP skal regelmessig 
teste sine kortrelevante IT-systemer og terminaler for pålitelighet og mulige mani-
pulasjoner, skal informere InterCard uten unødig forsinkelse om ethvert uautorisert 
forsøk på å få tilgang til sine Kortrelevante IT-systemer, eller om det er grunn til å 
tro at en terminal ble manipulert eller at kortdata ble kompromittert, og skal i sam-
råd med InterCard treffe de nødvendige tiltak. I tilfelle en kortorganisasjon melder 
at det er grunn til å tro at kortdata ble kompromittert, må KP opplyse InterCard om 
dette uten unødig forsinkelse, og skal engasjere et testfirma godkjent av Kortorga-
nisasjonene vedrørende utarbeidelse av en PCI-undersøkelsesrapport. I denne 
prosessen blir det undersøkt om PCI-reglene ble overholdt av KP, og om kortdata i 
KPs IT-systemer eller i IT- systemene til underleverandører er blitt tilflytt tredjepart. 
Etter at undersøkelsesrapporten er utarbeidet, må KP løse eventuelle sikkerhetsfeil 
som dermed oppstod. Kostnadene for undersøkelsene må bæres av KP. Hvis In-
terCard ikke anser tiltakene som tilstrekkelige, har InterCard rett til ekstraordinær 
oppsigelse av Avtalen innen en periode på fire uker til slutten av måneden. 
 
13 Ansvar 
 
13.1 Begrensning av InterCards ansvar 
InterCard skal være fullt ut ansvarlig overfor KP i tilfeller av forsett og grov uakt-
somhet. I tilfeller av annen uaktsom opptreden, skal InterCard eksklusivt være ans-
varlig for 
a) skade eller skade på helse, 
b) skade som ikke kan begrenses på grunn av ufravikelige juridiske bestemmelser, 

og 
c) skade som følger av brudd på viktige forpliktelser som vedrører oppnåelse av 

målet med Avtalen, hvis oppfyllelse er vesentlig for riktig utførelse av Avtalen og 
som KP normalt kan ha tillit til (kardinalforpliktelser). 

 
Hvis kardinalforpliktelsene ble overtrådt ved uaktsomhet, skal InterCard være ans-
varlig opp til et maksimumsbeløp på EUR 5000,00 per skadehendelse. Denne be-
grensningen gjelder også i tilfelle av forsett eller grovt uaktsom overtredelse av 
forpliktelser gjennom vikarierende representanter, som ikke er juridiske represen-
tanter eller ledere i InterCard. I alle tilfeller er ansvaret begrenset til de direkte ska-
der som er forutsigbare og typiske i de tilfellene, og ikke kan kontrolleres av den 
andre parten. Erstatningsansvar for tapt fortjeneste er utelukket. 
 
13.2 Utilsiktede hendelser og force majeure 
InterCard er ikke ansvarlig for skader som følge av avbrudd eller restriksjoner som 
oppstår på grunn av nødvendig vedlikehold, på grunn av force majeure, opptøyer, 
hendelser i krig eller naturkatastrofer, direkte terrorhandlinger eller på grunn av 
andre hendelser den ikke er ansvarlig for (for eksempel streik, trafikkforstyrrelser, 
ordre fra myndigheter, verken innenlandske eller utenlandske, sammenbrudd og 
forstyrrelse av elektrisitet eller telenett). 
 
13.3 Ansvar i tilfelle en ufullstendig, feil eller forsinket behandling av en be-

talingstransaksjon 
I tilfelle en ufullstendig eller feil behandling av en betalingstransaksjon, skal ansva-
ret fastsettes i samsvar med del 13.1. Del 675y fravikes i denne forbindelse. Det 
skal ikke være noe ansvar uten skyld. I avvik fra punkt 1 skal InterCards ansvar 
overfor KP for skade oppstått på grunn av ufullstendig, feil eller forsinket behand-
ling av en betalingstransaksjon som ikke er omfattet av del 675y BGB, være be-
grenset til € 12 500,00. Dette gjelder ikke tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet 
eller for risikoer som særskilt ble akseptert av InterCard. 
 
13.4 KPs ansvar 
KP er ansvarlig overfor InterCard for tap som oppstår på grunn av uaktsom kom-
promittering av Kortdata eller på grunn av uaktsomme brudd på avtalen fra KP; en 
straff som er pålagt av Kortorganisasjonene i forbindelse med kontraktsbrudd, reg-
nes også som et tap. Ellers er KP ansvarlig i samsvar med lovgivning. 
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13.5 Lovlig adferd 
KP er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning i sin forretningsvirksomhet. 
Dette gjelder også spesielt for bestemmelser vedrørende eksportkontroll og kam-
pen mot korrupsjon. 
I alle tilfeller omfatter denne forpliktelsen forbud mot ulovlige utbetalinger og å gi 
andre ulovlige fordeler til tjenestemenn, forretningspartnere, deres ansatte, familie-
medlemmer eller andre partnere, og forbudet om tilrettelegging for betaling til 
tjenestemenn eller andre personer. 
 
Kontraktspartene skal støtte hverandre i tiltak for å forhindre korrupsjon og eks-
portkontrollbrudd, og spesielt informere hverandre omgående om de har kunnskap 
eller en spesifikk mistanke i særskilt forbindelse med denne kontrakten eller dens 
oppfyllelse. 
 
Hvis InterCard fastslår at KP bryter bestemmelsene om eksportkontroll eller 
bestemmelser mot antikorrupsjon, har InterCard rett til ekstraordinær oppsigelse 
av kontrakten. KP er forpliktet til å holde InterCard skadesløs vedrørende alle tap 
som måtte oppstå for InterCard som følge av at slike bestemmelser blir brutt av 
KP. 
 
14 Avtaleperiode, oppsigelse og suspensjon 
 
14.1 Avtaleperiode 
Avtalen starter etter InterCards aksept av KPs forespørsel om å inngå en Avtale. 
Erklæring om aksept av KPs forespørsel er enten presentert i tekstform (Tekstform) 
til den oppgitte e-postadressen til KP eller ved første gang POS-terminalen indike-
rer vellykket effektuering av en betaling (som betyr at POS-terminalen indikerer en 
vellykket transaksjon) etter aktivering av POS-terminalen av InterCard. Avtaleperi-
ode avtales mellom KP. Den kan først sies opp ved slutten av avtalt periode, med 
en oppsigelsestid på tre måneder. Hvis Avtalen ikke blir sagt opp innen da, skal 
kontraktsperioden bli ubestemt, og Avtalen kan sies opp av en av avtalepartene 
ved slutten av en måned med en oppsigelsestid på tre måneder. Varsel om opp-
sigelse må gis skriftlig. KPs rett til oppsigelse når som helst i henhold til del 675h 
avsnitt 1 BGB gjelder ikke. Oppsigelse kan begrenses til individuelle Korttyper 
(heretter «Delvis Oppsigelse»). 
 
14.2 Oppsigelse ved manglende transaksjonsinnsendelse  
Avtalen kan sies opp tidlig av InterCard med en periode på en måned dersom KP 
ikke sender inn en transaksjon for en påfølgende periode på seks måneder. 
 
14.3 Særlig grunn til oppsigelse 
Retten til å si opp avtalen med særlig grunn og uten oppsigelsesfrist er upåvirket. 
En særlig grunn til oppsigelse uten oppsigelsesfrist, er spesielt gjeldende hvis 
a) en betydelig forverring av KPs aktivasituasjon oppstår, eller det er fare for at 

den oppstår, 
b) KP misligholder betaling av fordringer som skal betales til InterCard, til tross for 

at det er satt en frist kombinert med varsel om oppsigelse, 
c) KP gjentatte ganger sender inn betalingstransaksjoner via denne Avtalen, selv 

om den ikke hadde rett til å gjøre det i samsvar med del 2.3, 
d) KP ga falske opplysninger ved inngåelse av Avtalen, særlig når det gjaldt sin 

forretningsdrift eller segmentet FOR tilbudte varer og tjenester, eller ikke 
imøtekommer sin informasjonsforpliktelse i samsvar med del 4.6 på et senere 
tidspunkt, 

e) beløpet eller antallet av betalingstransaksjoner som ble belastet tilbake til KP i 
en kalenderuke eller en kalendermåned, overskred en prosent (1%) av det to-
tale beløpet eller det totale antallet betalingstransaksjoner som ble sendt inn av 
KP i den aktuelle perioden, 

f) en Kortorganisasjon krever at InterCard med en særlig grunn avslutter Kort-
godkjenningen, 

g) en person eller et selskap som ikke utøvde noen kontrollerende innflytelse på 
KP ved inngåelsen av avtalen, får en slik kontrollerende innflytelse i løpet av 
Avtalen, og som et resultat blir det en urimelig byrde for InterCard å fortsette 
med avtalen, 

h) sanksjoner pålegges InterCard av en Kortorganisasjon, eller et slik forhold 
varsles, og en slik sanksjon eller varsel om sanksjon skyldes en uaktsom atferd 
fra KP, 

i) KP oppfyller ikke sin forpliktelse til å skaffe eller øke sikkerheten i samsvar med 
del 10 innen den rimelige fristen som er satt av InterCard, 

j) KP sender inn betalingstransaksjoner til InterCard via POS-terminaler som ikke 
er godkjent av InterCard for dette formålet, 

k) KP gjentatte ganger bryter bestemmelsene i avtalen på noen måte, 
l) KP flytter virksomhetens hovedkvarter til et land utenfor Det europeiske økono-

miske området (EØS), 
m) landet der KPs forretningshovedkvarter ligger, ikke lenger hører til EØS, 
n) InterCard ikke lenger har lisensen som kreves fra Kortorganisasjonen for å be-

handle betalingstransaksjoner, 

o) i tilfelle tilbakeførsel i samsvar med del 9.3 l), og KP ikke fremlegger bevis på 
riktig leveranse av tjenester ved å presentere dokumenter innen 15 dager, etter 
at InterCard fremsetter en relevant forespørsel, 

p) KP bryter lovbestemmelsene om forebygging av hvitvasking av penger og fin-
ansiering av terrorisme. 

 
14.4 Formelle krav til oppsigelseserklæringer 
Hver oppsigelse av avtalen krever skriftlig form, der originalen må sendes per post 
eller faks. Andre typer overføring via telekommunikasjon er ikke tillatt. 
 
14.5 Suspensjon av Avtalen 
Hvis det er grunner til å mistenke at det foreligger et lovbrudd som vil gi InterCard 
rett til oppsigelse uten varsel, kan InterCard suspendere gjennomføringen av Avta-
len (spesielt godkjenning av transaksjoner og betaling av innsendte transaksjoner) 
inntil mistanken er oppklart. Del 14.1 setning 6 gjelder i henhold til dette. 
 
14.6 Informasjon om aksept av Kort 
Ved avslutning av Avtalen skal KP fjerne alle indikasjoner på at Kortene blir godtatt, 
dersom KP ikke ellers har rett til å fortsette med det. I tilfelle delvis oppsigelse, 
gjelder dette indikasjoner på aksept av de Kortene som omfattes av oppsigelsen. 
 
15 Frafall av juridiske informasjonsforpliktelser 
Informasjonsforpliktelsene som følge av del 675d avsnitt 1 klausul 1 BGB i forbin-
delse med art. 248 del 1 til 12, del 13 avsnitt 1, 3 til 5 og del 14 til 16 i introduks-
jonsloven til det tyske sivile lovverket (EGBGB), fravikes. 
 
16 Avsluttende bestemmelser 
 
16.1 Anvendelse av tysk lov 
Relasjonen mellom KP og InterCard skal være underlagt tysk lov. 
 
16.2 Verneting 
Det er enighet om at verneting for alle juridiske tvister relatert til inngåelse, ut-
førelse og avslutning av Avtalen, skal være München, forutsatt at KP er en forhand-
ler. 
 
16.3 Endringer i avtalen 
Endringer i avtalen skal leveres til KP i tekstform senest to måneder før de fo-
reslåtte endringene skal tre i kraft. KP kan enten gå med på eller avslå endringene 
før den foreslåtte ikrafttredelsesdatoen. KP skal ved oppsigelse av KP i samsvar 
med del avsnitt 2 – anses å ha godkjent endringen hvis den ikke avslo endringen 
innen tiden som ble foreslått som ikrafttredelsesdatoen for endringene. Fristen for 
avslag anses for å være oppfylt dersom KP sender sitt avslag før den forventede 
tiden for endringene som trer i kraft, til InterCard. I sitt forslag skal InterCard spesi-
fikt informere KP om dette de facto-samtykket. 
 
I tillegg kan KP også avslutte betalingstjenesten før det foreslåtte tidspunktet for 
endringene trer i kraft, uten kostnad og uten varsel. I sitt forslag skal InterCard 
spesifikt informere KP om denne oppsigelsesretten. Alle  
 
andre kontraktsmessige forhold som kan eksistere utover denne Avtalen, skal hol-
des upåvirket av en slik oppsigelse. 
 
16.4 Vesentlige endringer i kontraktsgrunnlaget 
I tilfelle det underliggende kontraktsgrunnlaget gjennomgår en vesentlig endring 
som ikke ble vurdert i de foregående bestemmelsene, skal avtalepartene tilpasse 
Avtalen til de endrede omstendighetene deretter. 
 
16.5 Gyldighetsklausul 
Hvis noen av bestemmelsene er eller blir ugyldige eller ikke-operative i sin helhet 
eller blir ugyldige på et senere tidspunkt, skal dette ikke påvirke gyldigheten eller 
virkningen til de andre bestemmelsene. Det samme gjelder i tilfelle det viser seg at 
denne avtalen inneholder et smutthull. I stedet for ugyldighet eller ikke rettskraftig 
bestemmelse eller for å lukke smutthullet, skal en passende bestemmelse gjelde, 
som, hvis det er juridisk mulig, best innfrir hva partene ville ha avtalt hvis ugyldig-
het, manglende gjennomførbarhet eller ufullstendighet av bestemmelsen var kjent. 
Hvis ugyldigheten av en bestemmelse er basert på omfanget av tjenesten som er 
fastsatt i denne Avtalen eller tidspunktet (tidsfristen eller sluttdatoen), skal tjenes-
ten eller tidspunktet (tidsfristen eller sluttdatoen) gjelde ut fra hva som er lovlig til-
latt og som kommer nærmest til Partenes vilje. 
 
16.6 Klager og alternativ tvisteløsning 
Eventuelle klager fra KP mot InterCard angående rettigheter og forpliktelser som 
følge av del 675c til 676c BGB kan rettes til InterCard AG, Bereich Service Kun-
denbeschwerden, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen, Tyskland, eller via e- post 
til service@intercard.de. InterCard vil svare på klager sendt på denne måten innen 



InterCard AGs «Generelle forretningsbetingelser for godkjenning og oppgjør av debet- 
og kredittkort i forretning med kort» (AGB overtakelse av-POS – tilstedeværelse av kort) 

Versjon per: 08/2018  Side 7 av 7 

40
.0

21
.0

03
 N

O
 (0

81
8)

 

15 virkedager etter mottakelse. Hvis svar ikke er mulig innen tidsfristen av årsaker 
som ikke er InterCards feil, skal InterCard sende et foreløpig svar som tydelig 
spesifiserer årsakene til forsinkelsen ved å svare på klagen og gi en dato om når 
KP vil motta det endelige svaret. Det endelige svaret kan ikke gis senere enn 35 
virkedager etter at klagen er mottatt. 
 
InterCard deltar i tvisteløsningsprosedyrer utført av arbitreringsorganet til Deut-
sche Bundesbank. En meklingssøknad kan sendes dit via e-post til schlich-
tung@bundesbank.de, by fax to +49 69 709090- 9901 or by post to Deutsche 
Bundesbank, - Schlichtungsstelle -, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main, 
Tyskland. Et skjema for dette formålet og ytterligere informasjon om fremgangs-
måten er tilgjengelig for nedlasting på www.bundesbank.de/Navigation/DE/ 
Service/Schlichtungsstelle/schlichtungsstelle.html. 
 
Vedlegg (valgfritt): 
Spesielle bestemmelser for individuelle kortbetalingsprosedyrer (tomt for øyeblik-
ket) 
 
 
Denne oversettelsen gis kun for KPs bekvemmelighet. Den opprinnelige tyske 
teksten i de generelle forretningsbetingelsene er bindende i alle henseender. Hvis 
det skulle oppstå forskjeller mellom den oversatte og den tyske teksten, kon-
struksjonene, meningene eller tolkningene, skal den tyske teksten, konstruksjo-
nen, betydningen eller tolkningen være gjeldende. 


