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Begreber defineret i Aftalen har samme betydning i disse 

tillægsforskrifter med følgende tillæg: 

 

”Vidaredebitering” - Når Kunden opkræver gebyrer af 

Slutkunden baseret på BIN-lister leveret af Swedbank Pay. 

”Kreditkort” - Betalingskort hvor beløb ikke trækkes fra 

Slutkundens konto umiddelbart efter, at indløser har 

modtaget oplysninger om transaktionen, men først trækkes 

efter en periode, der er aftalt mellem Slutkunden og 

Kortudsteder. Kategoriseringen af Betalingskort som 

Kreditkort fastsættes af Kortorganisationerne og 

Kortudstederen. 

”Debetkort” - Betalingskort, hvor beløb trækkes fra 

Slutkundens konto umiddelbart efter, at indløser har 

modtaget oplysninger om transaktionen. Kategoriseringen af 

Betalingskort som Debetkort fastsættes af 

Kortorganisationerne og Kortudstederen. 

”BIN-liste” - Liste over prefixnumre på Betalingskort med 

angivelse af korttype og udstedelsesland. 

 

Vilkår for anvendelse af BIN-liste 
Til brug for Kundens ønske om at kunne Videredebitere 

Slutkunden, stiller Swedbank Pay en BIN-liste til rådighed. 

 

Swedbank Pay sender BIN-listen til Kundens 

terminalleverandør eller kasseterminalleverandør med 

henblik på opdatering af Kundens Tekniske Udstyr. 

Alternativt sender Swedbank Pay BIN-listen direkte til 

Kunden, som derefter selv foranlediger opdateringen af 

Teknisk Udstyr. 

 

BIN-listen indeholder prefixnumre på Betalingskort branded 

med Visa og Mastercard. Hukommelseskapaciteten i 

Teknisk Udstyr kan sætte begrænsninger for omfanget af 

BIN-listen. 

 

Swedbank Pay leverer p.t. BIN-listen i følgende varianter: 

 Reduceret og komprimeret liste på ca. 10.000 

prefixranges indeholdende firmakort og ikke europæiske 

Visa og Mastercard som det er tilladt at videredebitere. 

 Fuld BIN-liste indeholdende alle kendte og aktive prefix 

for både Debet- og Kreditkort branded med Visa og 

Mastercard. 

 

Swedbank Pay kan med et varsel på 3 måneder reducere 

antal varianter eller ændre omfanget af den enkelte variant 

af BIN-listen. 

 

Fastlæggelse af, hvilke Visa og Mastercard der er på den 

reducerede liste sker på baggrund af Swedbank Pay’s 

erfaringer på det danske marked på tværs af forskellige 

brancher og geografisk placering. 

 

Listen opdateres når det efter Swedbank Pay opfattelse 

vurderes nødvendigt. 

 

Når Swedbank Pay sender BIN-listen til Kundens 

terminalleverandør, informerer Swedbank Pay samtidig om 

størrelsen af gebyrerne, som skal Videredebiteres. Hvis ikke 

andet er aftalt med Kunden, oplyses det maksimalt tilladte 

gebyr. 

 

Hvis Kundens selv foranlediger registrering af BIN-lister og 

gebyrer i det Tekniske Udstyr, er Kunden selv ansvarlig for, 

at gebyrernes størrelse og Videredebiteringen heraf sker i 

overensstemmelse med gældende regler. 

 

Prisen for anvendelse BIN-listen i overensstemmelse med 

vilkårene heri fremgår af Pris- og Vilkårsbilaget eller anden 

meddelelse fra Swedbank Pay. 

 

Kunden får alene en brugsret til BIN-listen på de vilkår, der 

fremgår heraf, og erhverver ingen andre rettigheder hertil. 

Kunden må ikke kopiere eller distribuere BIN-listen. 

 

Kunden er ansvarlig for at overholde gældende lovgivning 

vedrørende Videredebitering af gebyrer, herunder 

vedrørende hvor meget der kan Videredebiteres, og 

hvordan Slutkunden oplyses herom. 

 

Swedbank Pay er ikke ansvarlig for, om 

Kortorganisationerne eller Kortudstederne har anvendt 

prefixnumre til brug for Kreditkort på andre korttyper. 

Swedbank Pay er således ikke ansvarlig for, om Kunden er 

berettiget til Videredebitering, eller om Kundens Tekniske 

Udstyr Videredebiterer gebyret på alle berettigede 

Kreditkort. Swedbank Pay er ikke ansvarlig for 

terminalleverandørernes forhold. Swedbank Pay er således 

bl.a. ikke ansvarlig for opdatering af Kundens Tekniske 

Udstyr, herunder indhold og opdatering af BIN-listen og 

gebyrsatser, samt om Teknisk Udstyr understøtter 

Videredebitering. 

 

Kunden er ansvarlig for at informere Swedbank Pay om 

Teknisk Udstyr, der skal kunne Videredebitere, herunder 

terminalnummer, terminaltype, terminalleverandør samt 

kasseterminalleverandør, hvis terminalen er integreret til 

kassesystemet. 

Tillægsforskrifter for indløsning af Transaktioner 
Videredebitering af gebyrer 
Disse tillægsforskrifter er udstedt af Swedbank Pay i henhold til Generelle Vilkår og er tillægsforskrifter til 

Servicevilkår Kortindløsning. 

Disse tillægsforskrifter finder anvendelse, når Kunden opkræver gebyrer af Slutkunden baseret på BIN-

lister leveret af Swedbank Pay. 
 


