Betingelser for brug af EnterCard Danmarks
(herefter benævnt ”EnterCard”) internetbaserede oversigtsog betalings-system (herefter benævnt ”Netbank”) for
privatkunder (herefter samlet benævnt ”Netbank-betingelser”)
Gælder fra 1. november 2009

1.
Netbankens anvendelsesmuligheder
Netbank giver dig blandt andet mulighed for at:
• se dine transaktioner
• modtage elektroniske dokumenter som for eksempel kontoudskrifter, fakturaer og information fra EnterCard i øvrigt.
1.1
Din kreditgrænse
Du kan til enhver tid se din kreditgrænse under menupunktet
”Min konto”, og du vil altid kunne få oplyst kreditgrænsen ved
at kontakte kundecentret, se pkt. 14 nedenfor.
2.
Opbevaring af din personlige kode
Din personlige kode er personlig og må kun bruges af dig.
Du må ikke fortælle din personlige kode til andre, ligesom du
heller ikke må skrive koden ned og opbevare den så udenforstående kan tilegne sig den.
Af sikkerhedsmæssige årsager bør du vælge en personlig kode,
som du kan huske, og lære koden udenad. Hvis du får mistanke
om, at andre har fået kendskab til din personlige kode, skal du
straks kontakte EnterCard, se menupunkt ”Spærre kort/øvrige
tjenester” om spærring.
3.
Kontrol af posteringer og bevægelser
Når en transaktion er gennemført, fremgår den af transaktionsoversigten i Netbank, hvor du kan se alle transaktioner,
der er gennemført i de seneste 18 måneder. Hver måned kan
du se, hvor meget du har betalt i gebyrer den seneste måned.
Derudover vil du kunne se dine fakturaer under menupunktet
”Min konto” i Netbanken.
Du bør være opmærksom på, at der kan forekomme bevægelser, der ikke er endeligt registreret på kontoen f.eks. på grund
af offline betalinger.
Du har pligt til løbende at kontrollere transaktionerne/bevægelserne på din konto. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, skal du snarest
muligt kontakte os – vær dog opmærksom på tidsfristen, som
du kan se i pkt. 4.
4.
Uautoriserede betalinger/ordrer
Hvis du mener, at der er gennemført en eller flere betalinger/
ordrer, som du ikke har godkendt, skal du kontakte EnterCard
snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Når vi vurderer, om du har kontaktet os
rettidigt, lægger vi vægt på din pligt til at kontrollere transaktioner/bevægelser på din konto, jf. pkt. 3. Under alle omstændigheder skal du kontakte os senest 13 måneder efter, beløbet
er hævet på din konto.

4.1	Behandling af indsigelser vedrørende
uautoriserede betalinger
Når du har kontaktet os, undersøger vi din indsigelse. Mens
din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det pågældende
beløb normalt blive sat ind på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, hæver vi igen beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af Netbank, hæfter du efter reglerne i
pkt. 5 om Dit ansvar ved misbrug af Netbank.
Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan vi kræve
renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din konto,
og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelle gebyrer for at
finde notakopi frem, jævnfør i så fald prislisten.
5.
Dit ansvar ved misbrug af dit kort eller Netbank
Du skal dække tab op til 1.100 kroner (selvrisiko), hvis din personlige kode er blevet misbrugt af en anden.
Du skal dække tab op til 8.000 kroner (inkl. selvrisiko), hvis vi
kan bevise, at din personlige kode har været brugt, og du ikke
har kontaktet os for at spærre aftalen hurtigst muligt, efter du
har opdaget, at en anden har fået kendskab til din personlige
kode. Det samme gælder, hvis du har oplyst din personlige
kode til misbrugeren, men at betingelserne for at dække det
fulde tab ikke er opfyldt, eller du ved groft uforsvarlig adfærd
har muliggjort misbruget.
Du skal dække det fulde tab, hvis din personlige kode har været brugt, og vi kan bevise, at du har oplyst din personlige kode
til misbrugeren, og du indså eller burde have indset, at der var
risiko for misbrug.
Du skal desuden dække det fulde tab, hvis du har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser til at beskytte din personlige kode, jf. pkt. 2, eller spærre
dit kort, jf. pkt. 12.
Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, vi har fået besked
om, at dit kort eller Netbank skal spærres.
Du kan læse mere om ansvarsreglerne i §§ 62, 63 og 64 i Lov
om betalingstjenester, som du finder sidst i disse Netbanksbetingelser.
6.
Din brug af oplysninger i Netbank
De serviceydelser, du modtager via Netbank, er kun til dit eget
brug, og det er ikke tilladt at gøre disse tilgængelige over for
andre mod eller uden vederlag, medmindre vi skriftligt har givet tilladelse til det.
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7.	Ændring af betingelserne og systemets
anvendelsesmuligheder
Vi kan ændre disse betingelser og systemets anvendelsesmuligheder uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig og
med to måneders varsel, hvis ændringerne er til ugunst for dig.
Besked om ændringer vil blive givet til dig pr. brev eller ved
elektronisk meddelelse - f.eks. pr. e-mail eller som elektronisk
besked i Netbank.
Ændrer vi Netbank-betingelserne, skal du – senest inden ændringerne træder i kraft – give os besked, hvis du ikke ønsker
at være bundet af de nye betingelser. Hører vi ikke fra dig,
betragter vi det som din accept af ændringerne.
Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de nye
Netbank-betingelser, anser vi accepten som værende inddraget og aftalen om brug af Netbank for at være ophørt på det
tidspunkt, de nye betingelser træder i kraft.
De elektroniske ydelser vil løbende blive udviklet og tilpasset,
ligesom nye ydelser kan blive tilbudt. I visse tilfælde vil nye
elektroniske ydelser kræve en ny accept af Netbank-betingelserne - i så fald får du besked.
8.
Opsigelse og ophævelse
Du kan til enhver tid, og uden omkostninger, skriftligt give besked om at du ikke ønsker at benytte din Netbank.

10.1
Dokumenter, som modtages elektronisk
Du vil modtage alle de dokumenter, som sendes elektronisk
af EnterCard, i din elektroniske postmappe. Du vil således
ikke altid modtage disse dokumenter som almindelig post på
papir. Dokumenter, som du vil modtage elektronisk, kan for
eksempel være kontoudskrifter, meddelelser om betalinger og
diverse oversigter.
Typerne og omfanget af de elektroniske dokumenter, som du
vil modtage i den elektroniske postmappe, vil løbende blive
udvidet. Du vil, når det sker, modtage særskilt besked i din indbakke i Netbank, hver gang en ny type dokument fra EnterCard
bliver elektronisk tilgængelig i din postmappe og vil derfor ikke
altid blive sendt til dig som almindelig post på papir.
10.2 Opbevaring m.v.
Vi opbevarer indholdet af de elektronisk sendte dokumenter i
den elektroniske postmappe i 18 måneder. Du skal dog være
opmærksom på, at dokumenterne vil blive slettet, hvis du ikke
længere er kunde hos EnterCard eller af anden årsag ikke længere har Netbank.
Ønsker du selv at opbevare dokumenterne, kan du udskrive
eller gemme dem på din pc.

EnterCard kan også på ethvert tidspunkt, med to måneders
skriftlig varsel, inddrage muligheden for at benytte Netbank.
Dog kan vi, uden varsel, inddrage muligheden for brug af Netbank hvis du misligholder disse Netbank-betingelser, eller afgår ved døden.

10.3 Ansvar
10.3.1 Dit ansvar
Du har selv ansvar for løbende at åbne og kontrollere de elektroniske dokumenter fra EnterCard. Du bør omhyggeligt kontrollere de elektroniske dokumenter på samme måde, som
hvis de var sendt som almindelig post på papir. Desuden har
du samme ansvar, som hvis de elektroniske dokumenter var
sendt som almindelig post på papir.

Misligholdelse af disse Netbank-betingelser kan f.eks. være:
Misligholdelse af kortbetingelserne, eller de i henhold til kortbetingelserne omfattede eksempler på misligholdelse.

Hvis du i en periode ikke har adgang til Netbank, skal du straks
give os besked, om du ønsker at modtage dokumenter som
almindelig post på papir.

Anmeldelse af betalingsstandsning eller konkursbegæring,
indledning af forhandling om gældssanering eller tvangsakkord, herunder frivillig akkord.

10.3.2 EnterCards ansvar
EnterCards ansvar er reguleret af bestemmelserne om ansvar
i kortbetingelserne til dit kort, som du finder under menupunktet ”Vilkår”.

9.	Eventuelle omkostninger ved tilslutning og brug af
Netbank
Du kan altid se eventuelle priser og gebyrer for brug af Netbank og dit kort, i prislisten under menupunktet ”Vilkår”.
10.	Automatisk tilmelding til modtagelse af dokumenter
(e-mail) fra EnterCard i elektronisk postmappe
Når du har accepteret Netbank-betingelserne, tilmeldes du
automatisk modtagelse af dokumenter (e-mail) fra EnterCard
i den elektronisk postmappe. Du modtager de elektroniske
dokumenter fra EnterCard i samme omfang og med samme
retsvirkning som almindelig post på papir.

Vi forbeholder os retten til at sende elektroniske dokumenter
som almindelig post på papir.
10.4 Afmelding
Du kan til enhver tid vælge ikke længere at modtage dokumenter fra os elektronisk, eventuelle gebyrer i denne forbindelse vil
fremgå af prislisten under menupunktet ”Vilkår”.
Du skal være opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage, fra
du har afmeldt at modtage dokumenter elektronisk, til ændringen træder i kraft.
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10.5 Ophør
Hvis din aftale om af brug af Netbank ophører – uanset af
hvilken årsag – vil din mulighed for at modtage elektroniske
dokumenter i din elektroniske postmappe også ophøre. Se i
øvrigt pkt. 10.2 om Opbevaring m.v.
11.
Tekniske krav
For at kunne bruge Netbank skal du have installeret en webbrowser (Firefox, Internet Explorer eller Safari) og have adgang
til Internettet. Du skal også have installeret en Net-ID, som du
får ved at kontakte dit almindelige pengeinstitut.
12.	Spærring og advarsel mod misbrug og
uregelmæssigheder
Du kan spærre dit kort ved at bruge kontaktoplysningerne
under menupunktet ”Spærre kort/øvrige tjenester”. Herefter
sender vi en bekræftelse på spærringen, hvor vi oplyser det
tidspunkt, hvor vi modtog meddelelsen om spærringen.
Du har pligt til straks at kontakte os, hvis du opdager eller får
mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af dit kort eller
Netbank.
Vi forbeholder os også ret til uden varsel at spærre brugen af
Netbank, hvis vi opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af Netbank. For at ophæve spærringen
skal du kontakte os.
13.
Netbank-betingelser
Du kan altid finde et eksemplar af disse Netbank-betingelser
under menupunktet ”Vilkår”.
14.
Kontaktoplysninger og åbningstider
Kundecentret besvarer spørgsmål om betjening af Netbank, i
hverdagene fra mandag til fredag fra kl. 8.00-16.00.
Kontaktoplysningerne finder du under menupunktet ”Spørgsmål og svar”.
Telefonopkald til Kundecentret sker til normal telefontakst.
Åbningstider
Netbank har åbent døgnet rundt alle årets dage, med forbehold for nedbrud i systemer eller tekniske vanskeligheder.

Lov om betalingstjenester
Hæftelses- og ansvarsregler
§ 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som
følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kun
efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument
skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet.
Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med
forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.
Stk. 2 Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller
6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for tab som følge af
andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis
den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt.
Stk. 3 Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres
uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende
personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og
1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab,
2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller
3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den
uberettigede anvendelse.
Stk. 4 Betaleren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge
af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet,
når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en
falsk underskrift og betalers udbyder godtgør,
1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller
2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
Stk. 5 Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr.
Stk. 6 Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der
opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende
personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers
udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder,
hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko
for misbrug.
Stk. 7 Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget
anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en
uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker
betalingsinstrumentet spærret.
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Stk. 8 Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget
anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2.
Stk. 9 Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.
Stk. 10 Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved
mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis
betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen
var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke
finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på
grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at
spærre for brugen af det.
Stk. 1. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det
ikke er muligt for betalers udbyder af e-penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet.

For at få Netbanken til at fungere optimalt og sikkert, anbefaler vi følgende fremgangsmåde:
• Sæt din browser til at accepter cookies
• Tøm cachen regelmæssigt
• Tilføj websiden til ”sider jeg stoler på” i din browser     
• Tillad altid pop-up vinduer fra websiden
• Luk browservinduet efter du har logget ud

§ 63. Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde snarest muligt
og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende
betalingstransaktion. Ved indsigelser fra betalingsmodtager er
fristen 13 måneder efter krediteringstidspunktet. Hvis udbyderen ikke har meddelt oplysninger eller har stillet oplysninger til
rådighed efter kapitel 5, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor
udbyderen har meddelt oplysninger eller stillet oplysninger til
rådighed.

Vi identificerer browser og skaber en krypteret forbindelse ved
at brug et websted-certifikat, der er udstedt til os, af en særlig
betroet organisation. Du kan kontrollere dette certifikat ved
at klikke på sikkerheds-ikonet (hængelås / nøgle) der normalt
findes nederst til højre, eller umiddelbart i forbindelse med søgefeltet, på almindelige browsere.

§ 64.Udbyderen har bevisbyrden for, at en betalingstransaktion er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske
svigt eller andre fejl. Ved brug af et betalingsinstrument har
udbyderen endvidere bevisbyrden for, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er
blevet anvendt i forbindelse med betalingstransaktionen. Registrering af brug af et betalingsinstrument er ikke i sig selv
bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at
opfylde sine forpligtelser, jf. § 59.
Stk. 2 Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved
mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvor
udbyderen på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er
i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret.
IT sikkerhed
Browsere
Vi anbefaler følgende browsere:
For PC: Internet Explorer 6.0 eller 7.0, Mozilla Firefox 2.0.
Til Macintosh: Safari 2.0 eller Mozilla Firefox 2.0

Vær generelt ekstra påpasselig med sikkerheden, hvis du anvender Netbank på en computer, som andre også har tilgang
til.
Logning
Al trafik logges og upassende forsøg på at trænge ind i vores
systemer bliver analyseret. Al trafik på Netbanken bliver logget, sådan at vi og du efterfølgende kan følge op på, hvad der
er blevet gjort, og hvornår.

Kryptering / Fortrolighed
Forbindelsen mellem din computer og vores servere er krypteret, så ingen kan læse eller ændre de oplysninger, der sendes
mellem dig og os. Ved brug af Internet-standarden SSL (Secure Socket Layer) krypteres oplysninger, som din browser og
vores servere udveksler. Vi bruger en 128-bits kryptering, der
blot kræver, at du bruger en moderne version af en af de mest
almindelige browsere.
Automatisk log ud
Hvis du ikke har været aktiv på Netbank i 10 min, så antager
vi, at du har forladt din computer uden at logge af, hvorefter
Netbank vil logge ud automatisk. Du vil få besked om, hvornår
dette er sket.
NB! Hvis du bruger browserne Safari eller Opera til at logge
ind på din Netbank, skal du, når du logger ud tillige huske at
lukke det browservindue, du har brugt, da det grundet browserens opbygning er muligt at gå tilbage og se de sider, der har
været besøgt, hvis ikke browseren lukkes.

Andre browsere, eller nyere versioner af de ovennævnte browsere kan også bruges, for eksempel, Chrome og Opera. Vi kan
dog ikke garantere, at alle dele af Netbank fungerer korrekt,
hvis du anvender andre browsere end dem, vi anbefaler, og
vi yder ingen support til problemer, der skyldes brug af andre
browsere end dem, vi anbefaler. (se venligst bemærkning nederst på siden om browserne Safari og Opera)
Vi evaluerer og godkender løbende nye versioner af forskellige
browsere. Vi kan dog ikke garantere, at de nyeste versioner vil
blive godkendt til brug straks efter deres officielle lancering.
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