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Ib Lollands Bank
Vilkår for betallngskonti - Privatkunder 

Gældende fra den 1 . januar 2018. 

1. Indledning

Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at 
gennemføre betalingstransaktioner. 

En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopspa
ringskonto. 

Bortset fra kontante ind- og udbetalinger i Lollands Banks afdelinger 
og overførsler til dine konti, forudsætter anvendelse af betalingstje
nester en særskilt aftale om brug af betalingsinstrumenter f.eks. 
kortvilkår. 

2. Samtykke til behandling af personoplysninger

Ved indgåelse af en aftale om oprettelse af en betalingskonto giver 
du samtidig samtykke til, at der kan ske behandling af dine person
oplysninger i forbindelse med udbuddet af denne tjeneste, herunder 
til brug for og i forbindelse med gennemførelse eller korrektion af 
betalingstransaktioner. De personoplysninger, der kan behandles 
kan fx være cpr-nummer, adresse og kontonummer. 

Oplysningerne opbevares i løbende år plus fem år. 

Du kan til enhver lid tilbagekalde dit samtykke, men du skal være 
opmærksom på, al du i så fald ikke kan bruge din konto. 

3. Lov om betalinger

Lov om betalinger finder anvendelse på ind- og udbetalinger på be

Side 1 af 5 

Ved betaling af fælles indbetalingskort skal Fl-kredilornummer oply
ses. 

Lollands Bank betragter en betalingsordre, der gennemføres i over
ensstemmelse med den entydige identifikationskode, som er angivet 
i betalingsordren, som korrekt gennemført. 

6. Form og procedure for samtykke til at udføre en
betalingstransaktion og tilbagekaldelse af samtyk·
ke

Du kan eksempelvis afgive betalingsordrer på følgende måder: 
* Ved personlig henvendelse i Lollands Bank 
* Via netbank 

Via fremsendelse af brev til Lollands Bank. 

En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af 
NemlD i Netbank. 

En forudsætning for, al Lollands Bank kan gennemføre en beta
lingsordre er, al der er dækning for beløbet på den pågældende 
konto. 

Når Lollands Bank har modtaget en betalingsordre, kan den ikke til
bagekaldes. 

En betalingsordre, der først skal gennemføres på el senere tidspunkt, 
kan dog tilbagekaldes senest ved slutningen af bankdagen før den 
aftalte dato. 

Hvis du ønsker al tilbagekalde en betalingsordre, kan del ske via din 
nelbank eller ved henvendelse til Lollands Bank. Lollands Bank for
beholder sig ret til al opkræve el gebyr for tilbagekaldelsen. 

talingskonti. Uddrag af loven vedrørende hæftelse og ansvar er ved- Hvis en betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil Lollands 
lagt. 

Bank underrette dig herom, om begrundelsen for afvisningen og om 

Hele lovteksten findes på www.relsinformalion.dk 

4. Betalingstjenestens væsentligste karakteristika

proceduren for al rette den fejl, som har ført til afvisningen. 

7. Beskrivelse af tidspunkt, hvor en betalingsordre
er modtaget

Betalingstjenester er tjenester, der muliggør ind- og udbetalinger på 
en betalingskonto, f.eks. Netbank og Visa/Dankort. En betalingsordre anses for modtaget på den bankdag, hvor Lol-

lands Bank modtager betalingsordren. 
Indbetalinger på en betalingskonto kan ske kontant af dig eller andre, 
ved udenlandske checks, ved overførsel fra en konto i Lollands Bank Lørdage, søn- og helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, grund-
og overførsel fra et andel pengeinstitut. lovsdag og fredag efter Kr. himmelfartsdag er ikke bankdage. 

Udbetalinger fra en betalingskonto kan ske kontant af dig, ved over
førsel til konti i Lollands Bank, til konti i andre pengeinstitutter, ved 
brug af betalingsinstrumenter og ved betaling af regninger. 

5. Oplysninger til brug for gennemførelse af en be
talingstjeneste

Ved udbetalinger skal du oplyse regislreringsnr. og konlonr. tilhø
rende kontoen, hvor beløbet skal udbetales fra. 

Belalingsordrer, der modtages tæl på slutningen af en bankdag eller 
mellem lo bankdage, anses for at være modtaget den følgende 
bankdag og vil først blive ekspederet den kommende bankdag. Du 
kan få yderligere oplysninger om sidste frist for modtagelse af beta
lingsordrer, der skal ekspederes samme bankdag, ved henvendelse 
i Lollands Bank. 

8. Maksimal gennemførelsestid

Gennemførelsesliden er den lid, del lager, inden betalingsIransak
tionen krediteres modtagerens konto. Ved indenlandske overførsler skal du desuden oplyse regislre

ringsnr. og kontonr. tilhørende den konto, hvor beløbet skal overføres 
til. Den maksimale gennemførelseslid for ind- og udbetalinger i Dan

mark og til og fra EØS-lande i EØS-valutaer er normalt 1 bankdag, 
Ved grænseoverskridende betalingstransaktioner skal du endvidere men er i øvrigt afhængig af overførselstype og valuta. 
oplyse IBAN-nr. og SWIFT-kode på modtager. 

For belalingsordrer der modtages på papir, herunder indbetalings
SWIFT skal udlevere oplysninger om overførslen til de amerikanske kort, blanketter eller elektronisk meddelelse, kan gennemførelsesti
myndigheder, hvis der er mistanke om hvidvask af penge eller finan- den være op til 2 bankdage. 
siering af terrorisme. 
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Ib Lollands Bank
Vilkår for betalingskonti - Privatkunder 

20. Ikrafttræden og varighed

Disse vilkår gælder fra den angivne dato, og indtil de ændres eller 
opsiges af Lollands Bank. 

21. Opsigelse

Ønsker du at opsige din aftaler om brug af betalingstjenester, skal 
dette ske skriftligt med 1 måneds varsel. 

Lollands Bank kan med 2 måneders varsel opsige aftaler om beta
lingstjenester. 

22. Klager
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Lollands Bank kan kontaktes på Nybrogade 3, 4900 Nakskov og via 
e-mail nakskov@lobk.dk

24. Lovvalg og værneting

Retlige tvister med dig afgøres efter dansk ret og ved en dansk 
domstol. 

25. Kopi af disse vilkår

Du kan til enhver tid få kopi af disse vilkår ved henvendelse til Lol
lands Bank eller finde dem på Lollands Banks hjemmeside. 

26. Almindelige forretningsbetingelser m.fl.

Hvis du ønsker at klage over Lollands Bank, skal du i første omgang For betalingskonti og betalingstjenester finder Lollands Banks Al-
mindelige forretningsbetingelser i øvrigt anvendelse. 

For betalinger til og fra udlandet finder Betingelser for overførsel til 
og fra udlandet i øvrigt anvendelse. 

27. Ændringer af Vilkår for betalingskonti

Disse vilkår kan ændres med 2 måneders varsel, hvis ændringen er 
til ugunst for dig. Du vil modtage en besked om ændringer enten 
skriftligt eller elektronisk. Øvrige ændringer kan ske uden varsel, og 
Lollands Bank vil efterfølgende informere herom. 

En varslet ændring af disse vilkår anses som godkendt, medmindre 
du inden datoen for ikrafttrædelsen har meddelt Lollands Bank, at du 
ikke ønsker at være bundet af de nye regler. I så fald ophører aftaler 
om brug af betalingstjenester på tidspunktet for ikrafttrædelse af de 
ændrede vilkår. 

26. Priser

kontakte Lollands Bank. 

Hvis du herefter fortsat er uenig i Lollands Banks behandling af din 
henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klagean
svarlige i Lollands Bank. Oplysninger om den klageansvarlige fås i 
Lollands Bank eller på Lollands Banks hjemmeside. 

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge 
at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, St. 
Kongensgade 62, 2. sal, 1 264 København K, tlf. 35 43 63 33, 
� pengeinstitutankenaevnet.dk. 

Klager vedrørende Lollands Banks overholdelse af den finansielle 
lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet, www.finanstilsynet.dk. 

Klager over Lollands Banks behandling af personoplysninger kan 
indbringes for Datatilsynet, www.datatilsynet.dk. 

23. Udbyder af betalingstjenester

Lollands Bank, 
Nybrogade 3, 
4900 Nakskov, 
har tilladelse som pengeinstitut og er undergivet tilsyn af Finanstilsy- Der henvises til bankens prisliste på www.lollandsbank.dk
net, www.finanstilsynel.dk. 






