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HØRINGSSVAR - FORSKRIFT OM BETALINGSTJENESTER - BLUESTEP BANK AB 

INTRODUKSJON 

Vi viser til høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepartementet om forskrift om betalingstjenester 
datert juli 2018. 

BlueStep Bank AB ("BlueStep") ønsker med -dette å gi Innspill til forslaget om forskrift av 
betalingstjenester ("forskriften"). BlueStep er en utfordrerbank som tilbyr lån til mennesker som 
av ulike årsaker ikke får boliglån hos tradisjonelle långivere. Vi fokuserer på individets fremtidige 
økonomiske muligheter - ikke hva som har skjedd tidligere - og hjelper mennesker med å få en 
bedre økonomisk situasjon ved å tilby en helhetlig låneløsning . Vi tilbyr også et bredt utvalg av ulike 
sparekontoer. 

BlueStep støtter hovedlinjene i det fremlagte forslaget til forskriften. 

VÅRE SYNSPUNKTER 

BlueStep mener at det er nødvendig å presisere hvilke konti tjenestene betalingsfullmakt og 
opplysningsfullmakt knytter seg til. Tjenestene knytter seg kun til betalingskonto, og ikke til 
sparekonto eller andre konti. Definisjonen av dette kan forslagsvis innføres i forskriftens § 2, der 
andre begreper er definert. 

I høringsnotatet brukes gjennomgående begrepet internetbaserte betalingskonto, og det er en r isiko 
for at dette sammenblandes med sparekonto. En betalingskonto har ikke samme funksjoner eller 
anvendelsesområde som en sparekonto - snarere tvert imot har disse to typer konti tilnærmet 
motsatt funksjon. En betalingskonto brukes nærmest utelukkende til å foreta transaksjoner. 
Sparekontoer har andre funksjoner og brukes for det meste til sparing, har høyere rente og det skjer 
kun et fåtall transaksjoner. Sparekonto omfattes ikke av betalingskontodirektivet (PAD), se fortalen 
12 og artikkel 2. 

Lovgiver må derfor klargjøre at avtaler om betal ings- og opplysningsfullmakt kun knytter seg ti l 
betalingskontoer og ikke til sparekontoer, uansett løpetid. I motsatt fall vil lovgiver pålegge mindre 
banker som ikke tilbyr et fullskala produktspekter (tilbyr kun sparekonto) en lang rekke forpliktelser 
som strider mot det faktiske formålet og bruksområdene til en vanlig sparekonto. 

AVSLUTNING 

Vi er tilgengelige for diskusjon. 
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