
HSH

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Oslo Dep
0030 Oslo

Oslo, 17. mars 2009
Deres ref: Vår ref: Camilla Forgaard Andreassen / DOK-2009-00734

HØRING - FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV
BETALINGSTJENESTEDIREKTIVET I NORDK RETT (PRIVATRETTSLIGE
BESTEMMELSER) MV.

Det vises til mottatt høring vedrørende forslag til gjennomføring av betalingsdirektivet i
norsk rett (privatrettslige bestemmelser) mv.

Gjennomføring av direktiv 2007164/EF

Ad s ørsmåtet om overførin stid
HSH legger til grunn i likhet med arbeidsgruppen som har utarbeidet Delrapport I, at
direktivets regler om overføringstid og når beløp skal være disponibelt for
betalingsmottakeren vil måtte gjennomføres i norsk rett. Direktivets regler innebærer en
endring i forhold til dagens situasjon med hensyn til innenlandske betalinger i NOK hvor
overføringstiden pr i dag ikke er regulert.

Direktivet fastsetter en hovedregel om en-dags (1 virkedag) overføringstid, slik at
betalingstransaksjoner som mottas av betalerens bank på for eksempel en mandag, må
senest være på betalingskontoen påfølgende tirsdag. Dette vil typisk gjelde
betalingsordrer utført av enkeltpersoner via nettbank. For betalingstransaksjoner som
iverksettes av eller via betalingsmottaker vil det være opp til betalingsmottaker og
dennes bankforbindelse å bli enige om overføringstiden ved avtale. I dette leddet er det
mulig å avtale lengre overføringstid enn en-dags regelen. Denne regelen om særskilt
avtale om overføringstidens lengde vil typisk gjelde for korttransaksjoner hvor et
handelssted er betalingsmottaker. Når først handelsstedets bankforbindelse har sendt en
betalingsordre til betaters bank, vil regelen om en-dags overføringstid få anvendelse, slik
at beløpet må være overført fra betalers bank til handelsstedets bankforbindelse innen
utløpet av neste dag.

HSH legger til grunn i likhet med arbeidsgruppen at direktivet ikke er til hinder for at
kundene tilbys kortere overføringstider enn det som fremgår av direktivet, slik praksis er i
Norge i dag.
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Videre legges det til grunn at selve betalingsfristen for en forbruker fortsatt vil avbrytes
allerede når selve betalingsoppdraget mottas av en finansinstitusjon, jf dagens regel i
finansavtaleloven § 39 annet ledd bokstav a.

HSN gir sin tilslutning til arbeidsgruppens implementeringsforslag vedrørende direktivets
bestemmelser om overføringstid.

Ad tids unktet for bere nin av renter å kundekontoer:
Spørsmålet her er på hvilket tidspunkt renteberegningen tar tit og opphører ved
godskriving og belastning av konto, for henholdsvis mottakende bank og betaler, også katt
valuteringsdagen.

HSH tar til etterretning at direktivets bestemmelser knytter valuteringstidspunktet tit
tidspunktet da beløp blir debitert (belastning) eller kreditert (godskrevet) kundens konto.
Siden tidspunktet for kreditering vil avhenge av overføringstiden, har overføringstiden
betydning for bankens mulighet til å oppnå floatinntekt. Dette systemet avviker fra det
norske systemet med såkalt "null-float", som knytter valuteringstidspunktet tit selve
oppgjørstidspunktet institusjonene seg i mellom.

HSH deler flertallet i arbeidsgruppen sitt synspunkt om at det vil kunne være forenlig med
direktivet å opprettholde det norske null-float systemet, til tross for at direktivet innfører
et avvikende beregningssystem, slik at ftoatinntekter fremdeles er avskåret ved
innenlandske betalinger i NOK. HSH går således inn for flertallets løsning hvor kredit- og
debetvaluteringsdagen blir den samme, nemlig den dagen da mottakers bank mottar det
overførte beløpet. Forslaget innebærer at dette blir den samme dagen som i gjeldende
finansavtalelov § 27 kalles for oppgjørsdagen. Betaler vil således få renter til og med
dagen før oppgjørsdagen, og mottaker vit bli godskrevet renter fra og med oppgjørsdagen,

og på dette viset blir det ikke mulighet for bankene å beregne seg float-inntekt.
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