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Tilsvar på Høringsnotat – Innføring av forordning om interbankgebyr (2015/751) i 
norsk rett.  
 
Visa Norge FLI står ikke på listen over instanser som er høringsberettigede i forbindelse med 
innføring av forordningen, men vi tillater oss allikevel å komme med et tilsvar.  
 
Visa Norge FLI innehar Principal Lisence i Visa Europe og har 132 Associate Members i Norge som 
utsteder og innløser Visa kort og transaksjoner. Visa Norge fastsetter i dag multilaterale nasjonale 
formidlingsgebyrer (MIF) i samråd med alle Visa aktører i Norge, også de som har egen lisens i Visa 
Europe. Styre og administrasjon har i alle år hatt ansvaret for denne oppgaven og det må kunne 
opplyses at erfaringen og kompetansen på området er meget god. På dette grunnlag mener vi å være 
berettiget til å gi følgende tilsvar på ovennevnte høringsnotat:  
 
Ikrafttredelse og gjennomføringsfrister. 
Gjennomføringsfristen for nye formidlingsgebyrer som er satt til 1.7.2016, er urealistisk bl.a. fordi 
avtalemessige forhold mellom kortinnløsere og brukersteder må endres. Nye avtaler kan først 
utarbeides etter at nye satser er fastsatt. Realistisk gjennomføringsfrist vil være tidligst 1.9.2016.  
§8 (1) ikrafttredelse for disse forhold krever omfattende endringer i kort og terminaler og systemer og 
er ikke realistisk å gjennomføre før tidligst 1.1.2017. 
 
Manglende differensiering på sikre og usikre transaksjoner. 
Det er uheldig at det anbefales formidlingsgebyrer som vil være like for sikre og usikre transaksjoner. 
I dag differensieres det med høyere satser for usikre transaksjoner for å incentivere innføring av sikre 
betalingsløsninger på brukerstedene. Det er investert betydelige beløp både for å sikre kortbetalinger 
i den fysiske verden (chip og PIN) og i netthandel (3d secure). Det er stor fare for at denne positive 
utviklingen vil stanse siden kortutstederne ikke lenger vil få dekket deler av sine kostnader som i dag. 
Vi minner om at det er kortutstederne som ivaretar betalingsgarantien overfor brukerstedene gjennom 
kortinnløserne. 
 
Governance. 
Dersom oppfølging av forordningen skal skje fra Finanstilsynet, forutsettes nær oppfølgning fra 
partene som representerer Visa systemet. Det er viktig å følge utviklingen i volumer innen de ulike 
miljøene og hvor svindel og misbruk finner sted. 
 
Vi står gjerne til disposisjon for nærmere informasjon dersom dette er ønskelig. 
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Torstein Lind-Isaksen 
Daglig leder 
Visa Norge  


