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Afgørelse vedrørende betalingslovens § 63, stk. 1 om adgang til betalingskonti, der føres i kreditinstitutter

KONKURRENCE- OG

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse i denne sag angår, om Arbejdernes Landsbank A/S’ vilkår af 4. april 2019 for adgangen til pengeinstituttets betalingskontotjenester, er i overensstemmelse med betalingslovens § 63, stk. 1.1

Carl Jacobsens Vej 35

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har konkret vurderet, at visse af Arbejdernes Landsbanks vilkår strider mod betalingslovens § 63, stk. 1.

CVR-nr. 10 29 48 19

Arbejdernes Landsbank overtrædelse af betalingslovens § 63, stk. 1 består
konkret i, at:

www.kfst.dk



Arbejdernes Landsbank A/S’ vilkår om, at en kunde skal opsige
af kundens kunder, hvortil der knytter sig en begrundet konkret
mistanke om ulovlige transaktioner mv., ikke er fastsat og/eller administreret proportionalt.
 Arbejdernes Landsbank A/S vilkår om, at en kunde skal nedbringe
sine erhvervskunder registreret uden for Danmark til maksimalt
af kundens samlede erhvervskunder, og udenlandske erhvervskunders transaktioner, der via kunden gennemføres gennem
pengeinstituttet, til maksimal
f kundens samlede udenlandske transaktioner, ikke er fastsat og/eller administreret proportionalt.
 Arbejdernes Landsbank A/S har diskrimineret
ved
at stille vilkår om, at betalingsinstituttet skal afbryde eller afvikle
forretningsforbindelser, der er foreningskunder registreret uden for Danmark, når sammenlignelige kunder efter Arbejdernes Landsbank A/S’ generelle vilkår er tilladt at have
foreningskunder registreret uden for Danmark.
 Arbejdernes Landsbank A/S vilkår om, at en kunde skal afbryde
eller afvikle
forretningsforbindelser, der er foreningskunder registreret uden for Danmark, eller hvis virksomhed primært

1

LOV nr. 652 af 8. juni 2017 om lov om betalinger, som kan findes på
https://www retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191823.

FORBRUGERSTYRELSEN

2500 Valby
Tlf.

4171 5000

Fax

4171 5100

EAN-nr. 5798000018006
kfst@kfst.dk

ERHVERVSMINISTERIET

består i udstedelse eller forhandling af, eller som på anden vis relaterer sig til virtuelle valutaer (kryptovalutaer), ikke er fastsat
og/eller administreret proportionalt.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at styrelsen ikke i afgørelsen har taget stilling til de opsigelsesvarsler, som Arbejdernes Landsbank
A/S har meddel
i forhold til
konkrete kunder, idet denne vurdering vil afhænge af det enkelte kundeforhold. Styrelsen kan dog vejlede om, at styrelsen tidligere over for Arbejdernes Landsbank A/S har angivet, at en opsigelsesfrist på mindst 6 måneder ville være
proportional, jf. udkast til afgørelse af 22. november 2018.
Afgørelse
Arbejdernes Landsbank A/S har overtrådt betalingslovens § 63, stk. 1 ved
at opstille vilkår for adgangen til pengeinstituttets betalingskontotjenester,
der er diskriminerende over for
og ved at opstille vilkår for
adgangen til pengeinstituttets betalingskontotjenester, der ikke er fastsat
og/eller administreret proportionalt.
Påbud
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder i henhold til betalingslovens
§ 145, stk. 2, Arbejdernes Landsbank A/S at sikre, at pengeinstituttets vilkår for adgangen til pengeinstituttets betalingskontotjenester er objektive,
ikke-diskriminerende og proportionale i henhold til betalingslovens § 63,
stk. 1.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder endvidere Arbejdernes
Landsbank A/S at sikre, at betalingsinstitutter der har fået adgang til pengeinstituttets betalingskontotjenester, herunder
uhindret og
effektivt kan benytte den betalingskontotjeneste, som betalingsinstituttet
har fået adgang til, jf. betalingslovens § 63, stk. 1.
Introduktion
Betalingslovens § 63 regulerer betalingsinstitutters adgang til pengeinstitutters betalingskontotjenester. Betalingslovens § 63 er en ny bestemmelse2, der gennemfører artikel 36 i det 2. betalingstjenestedirektiv.3
Bestemmelsen har følgende ordlyd:
”Pengeinstitutter skal give betalingsinstitutter adgang til deres betalingskontotjenester på objektive, ikkediskriminerende og proportionale vilkår. Adgangen skal have et sådant
2

Den tidligere betalingstjenesteloven indeholdte således ikke en bestemmelse om adgang til pengeinstitutternes betalingskontotjenester.
3
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det
indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr.
1093/2010 og om op-hævelse af direktiv 2007/64/EF.
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omfang, at betalingsinstituttet kan udbyde betalingstjenester
uhindret og effektivt.”
Formålet med bestemmelsen er at sikre betalingsinstitutter adgang til pengeinstitutternes betalingskontotjenester. Det fremgår således af præambelbetragtning nr. 39 til det 2. betalingstjenestedirektiv, at betalingsinstitutter
skal have adgang til en konto, der kan anvendes til betalingstransaktioner,
da det er en forudsætning for, at disse aktører kan tilbyde deres tjenester.4
Baggrund
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. april 2019 en klage
fra betalingsinstituttet,
Betalingsinstituttet oplyste, at Arbejdernes Landsbank A/S (herefter Arbejdernes Landsbank) i et brev af den 4. april 2019 har fremsendt pengeinstituttets nye generelle vilkår for adgangen til pengeinstituttets betalingskontotjenester.
har i sin klage af 29. april 2019 angivet, at:
”
har den opfattelse, at bankens forsøg på at opstille nye vilkår er i strid med betalingslovens § 63 […] Bankens nye vilkår er radikale ændringer og kan derfor ikke anses for at være et supplerende vilkår men må betegnes som
en de facto opsigelse af alle
betalinger til udlandet.”5
Arbejdernes Landsbank skriver i deres brev af 4. april 2019 til
at:

,

”Følgende betingelser og vilkår, som
skal opfylde
senest søndag den 30. juni 2019 ("Fristudløbsdatoen"), er
opstillet i overensstemmelse med den relevante forretningsgang for erhvervskunder med henblik på at sikre, at banken
ikke misbruges til hvidvask, terrorfinansiering, brud på sanktioner eller på anden måde overtræder sine forpligtelser i
henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskfinansiering af terrorisme ("Hvidvaskloven") eller i øvrigt medvirker til væsentlig overtrædelse af international eller national lovgivning eller standarder på det finansielle
område.”6
Herefter angiver Arbejdernes Landsbank en række konkrete vilkår, som
bedes fremsende dokumentation på, at betalingsinstituttet opfylder. Herunder skal
fremsende dokumentation for følgende:
4
5
6

Jf. lovbemærkningerne til betalingslovens § 63.
Jf. klage af 29. april 2019 fra
til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (vedlagt som bilag 1).
Jf. brev af 4. april 2019 fra Arbejdernes Landsbank til
, side 1 (vedlagt som bilag 2).
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Som udgangspunkt skal et betalingsinstitut således have adgang til betalingskontotjenester i et pengeinstitut. Endvidere har et pengeinstitut mulighed for at opstille objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår
for adgangen til sine betalingskontotjenester.
Såfremt et pengeinstitut nægter et betalingsinstitut adgang til sine betalingskontotjenester, skal årsagen til afslaget efter styrelsens vurdering være
begrundet i, at betalingsinstituttet ikke kan opfylde de objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår, som pengeinstituttet har opstillet for
betalingsinstituttets adgang til pengeinstituttets betalingskontotjenester. Et
pengeinstitut kan således kun opsige et betalingsinstituts adgang til sine
betalingskontotjenester, såfremt at betalingsinstituttet har foretaget en væsentlig misligholdelse af pengeinstituttets vilkår over for betalingsinstituttet.
Det følger modsætningsvist af betalingsloven, at pengeinstitutter ikke må
opstille subjektive, diskriminerende eller ikke-proportionale vilkår for adgangen til pengeinstituttets betalingskonti.
De ovenstående betingelser er efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
vurdering kumulative. Det betyder, at pengeinstituttets vilkår for adgang
både skal være ”objektive”, ”ikke-diskriminerende” og ”proportionale”.
Objektive vilkår
At et pengeinstituts vilkår for adgang skal være objektive omfatter, at et
vilkår skal være konkret konstaterbart og fastsat uafhængigt af subjektive
forhold.
Ikke-diskriminerende vilkår
At et pengeinstituts vilkår for adgang skal være ikke-diskriminerende, omfatter at ensartede situationer ikke må behandles forskelligt.
Det medfører, at et som udgangspunkt objektivt vilkår heller ikke i realiteten må medføre en skjult diskrimination mellem virksomheder. Dette betyder, at tillige effekten af et vilkår kan inddrages i vurderingen af, om et
ellers som udgangspunkt objektivt fastsat vilkår i realiteten er diskriminerende. Hertil kommer, at objektive vilkår skal administreres således, at der
ikke i praksis sker en usaglig forskelsbehandling, men at der omvendt sikres lige vilkår for sammenlignelige kunder.
Proportionale vilkår
At et pengeinstituts vilkår for adgang skal være proportionale omfatter, at
vilkåret står i rimeligt forhold til det legitime formål, der søges opfyldt.
Vilkår for adgang skal således være nødvendige og må ikke gå videre end
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nødvendigt for at nå det tilsigtede (legitime) formål. Et vilkår, der i udgangspunktet er fastsat proportionalt, skal efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering desuden administreres proportionalt.
I relation til både vurderingen af ikke-diskrimination og proportionalitet
gælder det således, at det både er fastsættelsen og administrationen af vilkåret, der er genstand for prøvelse i denne sag. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at de to begreber kan have et vist ”overlap”, hvorfor styrelsen i det følgende har foretaget en samlet vurdering af disse to
forhold.
Omfang af adgang
Endvidere følger det af betalingslovens § 63, stk. 1, 2. pkt., at adgangen
skal have et sådan omfang, at betalingsinstituttet kan udbyde betalingstjenester uhindret og effektivt.
Det fremgår af lovbemærkningerne til § 63, stk. 1, 2. pkt., at adgangen til
betalingskontotjenester omfatter i hver fald adgangen til en betalingskonto.12 Adgangen bør dog have et sådant omfang, at betalingsinstituttet
kan udbyde sine tjenester uhindret og effektivt. Eksempelvis må et kontoførende pengeinstitut ikke lægge unødige hindringer i vejen for, at en udbyder af betalingsinitieringstjenester kan benytte sig af den betalingskonto,
som den har fået adgang til.13
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at denne bestemmelse omfatter et krav til, at et kontoførende pengeinstitut ikke må lægge unødige
hindringer i vejen for, at en udbyder af betalingstjenester kan benytte sig
af den konto, som udbyderen har fået adgang til. Pengeinstituttet må således ikke opstille tekniske såvel som ikke-tekniske hindringer, som vanskeliggør betalingsinstituttets levering af sine betalingstjenester på effektiv
vis.
Vurdering
Styrelsen har vurderet, at Arbejdernes Landsbank er et pengeinstitut i betalingslovens forstand, hvorfor Arbejdernes Landsbank er omfattet af betalingslovens § 63. Styrelsen har lagt vægt på, at Arbejdernes Landsbank
er registreret som et pengeinstitut i Finanstilsynets virksomhedsregister.14
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer endvidere, at
betalingsinstitut i betalingslovens forstand, hvorfor

er et
er omfattet

12

Jf. præambelbetragtning nr. 39 til 2. betalingstjenestedirektiv.
Jf. Folketingstidende A, 2016-17: Lovforslag nr. L 157 fremsat den 15. marts 2017 af Erhvervsministeren
om forslag til lov om betalinger, side 186, højre spalte.
13

14

https://virksomhedsregister finanstilsynet dk/virksomhed-under-tilsyn html?v=C9A79612-2F3B-E311-9E18-0050568340B9
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Arbejdernes Landsbank angiver i vilkårene, at: ” […] betingelser og vilkår,
som
skal opfylde […], er opstillet i overensstemmelse med den
relevante forretningsgang for erhvervskunder […]”
Arbejdernes Landsbank har til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremsendt følgende relevante forretningsgange, hvoraf ovenstående vilkår
fremgår:
1) Risikotolerance og risikostyring på hvidvaskområdet i Arbejdernes
16
Landsbank af
2) Forretningsgang for afbrydelse eller afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank af
17

3) Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt
brud på sanktioner i Arbejdernes Landsbank af 13. maj 201918
Vurdering af (a) vilkår om opsigelse af
kunders kunder, der
mistænkes for hvidvask eller lignende
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at det som udgangspunkt
kan være et objektivt vilkår, at et pengeinstitut har vilkår om, at en kunde
skal opsige f kundens kunder, hvortil der knytter sig en begrundet konkret mistanke om, at transaktioner, der går gennem pengeinstituttet, involverer hvidvask, terrorfinansiering eller brud på officielle nationale eller internationale sanktioner eller øvrige væsentlige overtrædelser af internationale eller national lovgivning eller standarder på det finansielle område.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at hvis et pengeinstitut har
et vilkår om, at en kunde skal opsig af kundens kunder, hvortil der
knytter sig en begrundet konkret mistanke om, at transaktioner, der går
gennem pengeinstituttet, involverer hvidvask, terrorfinansiering eller brud
på officielle nationale eller internationale sanktioner eller øvrige væsentlige overtrædelser af internationale eller national lovgivning eller standarder på det finansielle område, skal sådan et vilkår håndhæves konsekvent
og ensartet for alle pengeinstituttets kunder, såfremt dette vilkår skal være
i overensstemmelse med betalingslovens regler. Vilkåret skal ligeledes
være fastsat og administreret proportionalt.
Vilkår om opsigelse af
kunders kunder, der mistænkes for hvidvask eller lignende er objektivt fastsat
16

Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank” af
(vedlagt som bilag 4).
Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Forretningsgang for afbrydelse eller afvikling af forretningsforbindelser med
erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank” af
(vedlagt som bilag 5).
18
Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på
sanktioner i Arbejdernes Landsbank” af 13. maj 2019 (vedlagt som bilag 6).
17
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
vilkår om, at en kunde skal opsig af kundens kunder, hvortil der knytter
sig en begrundet konkret mistanke om, at transaktioner, der går gennem
pengeinstituttet, involverer hvidvask, terrorfinansiering eller brud på officielle nationale eller internationale sanktioner eller øvrige væsentlige overtrædelser af internationale eller national lovgivning eller standarder på det
finansielle område, er objektivt fastsat.
Af Arbejdernes Landsbanks ”Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på sanktioner i Arbejdernes Landsbank” fremgår det, at formålet med politikken bl.a. er, at sikre: ”at banken ikke misbruges til hvidvask, terrorfinansiering og brud på finansielle sanktioner
[…]”19.
Med afsæt i politikken har Arbejdernes Landsbank fastsat en risikotolerance på hvidvaskområdet,
20

Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank”
Følgende står angivet om opsigelse af kundeforhold:

19
Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på
sanktioner i Arbejdernes Landsbank” af 13. maj 2019, side 2 (vedlagt som bilag 6).
20
Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på
sanktioner i Arbejdernes Landsbank” af 13. maj 2019, side 2 (vedlagt som bilag 6).
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[…]
[…]

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at Arbejdernes Landsbank
i sin ”Forretningsgang for afbrydelse eller afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank” har fastsat, a

Styrelsen bemærker, at

Styrelsen bemærker endvidere, at Arbejdernes Landsbank i samme forretningsgang fastsætter, at

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan således konstatere, at vilkåret er
konkret fastsat i Arbejdernes Landsbanks ”Forretningsgang for afbrydelse
eller afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank” i sammenhæng med pengeinstituttets ”Risikotolerance og
risikostyring på hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank” og ”Politik
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for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på sanktioner i Arbejdernes Landsbank”.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer derfor, at vilkåret er objektivt fastsat.
Vilkår om opsigelse af
kunders kunder, der mistænkes for hvidvask eller lignende er ikke-diskriminerende
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
vilkår om, at en kunde skal opsige af kundens kunder, hvortil der knytter
sig en begrundet konkret mistanke om, at transaktioner, der går gennem
pengeinstituttet, involverer hvidvask, terrorfinansiering eller brud på officielle nationale eller internationale sanktioner eller øvrige væsentlige overtrædelser af internationale eller national lovgivning eller standarder på det
finansielle område, er ikke-diskriminerende.
Arbejdernes Landsbank har i et brev af 7. maj 2019 til styrelsen, angivet,
at:
”Disse betingelser og vilkår gælder generelt for samtlige indenlandske betalingsinstitutter og respondentbanker, der er
kunder i banken og er ikke diskriminerende over for
[…]”24. [styrelsens understregning]
Af Arbejdernes Landsbanks relevante forretningsgange fremgår det dog
imidlertid, at vilkår a) om opsigelse af
kunder, der mistænkes for
hvidvask eller lignende, gælder for
erhvervskunder i Arbejdernes
Landsbank, hvilket efter styrelsens vurdering er et ikke-diskriminerende
sammenligningsgrundlag, hvad angår dette konkrete vilkår.
Ovenstående vilkår er objektivt fastsat i Arbejdernes Landsbanks ”Forretningsgang for afbrydelse eller afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank” i kapitel 2, som har overskriften
”Kriterier for afbrydelse eller afvikling af eksisterende forretningsforbindelser med erhvervskunder” [styrelsens understregning], hvoraf det også
fremgår, at Arbejdernes Landsbank kan afbryde eller afvikle enhver forretningsforbindelse med en erhvervskunde på baggrund af vilkåret.
Endvidere angiver Arbejdernes Landsbank i pengeinstituttets risikotolerance på hvidvaskområdet, at:

24

Jf. brev af 7. maj 2019 fra Arbejdernes Landsbank til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, side 4 (vedlagt
som bilag 3).

13

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker hertil, at styrelsen ikke er
bekendt med forhold, der indikerer, at Arbejdernes Landsbank undlader at
håndhæve vilkåret over for andre erhvervskunder. Styrelsen bemærker
endvidere, at vilkåret blev indført den
, og styrelsen lægger til
grund for denne vurdering, at Arbejdernes Landsbank tillige anvender vilkåret over for pengeinstituttets andre erhvervskunder på samme måde som
over for
.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker endvidere, at vilkåret er
nedfældet i Arbejdernes Landsbanks ”Forretningsgang for afbrydelse eller
afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes
Landsbank” og pengeinstituttets risikotolerance på hvidvaskområdet,
hvoraf det fremgår, at
af Arbejdernes Landsbanks erhvervskunder
kan opsiges på baggrund af vilkåret.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund sammenfattende, at vilkåret er ikke-diskriminerende.
Vilkår om opsigelse af
kunder, der mistænkes for hvidvask eller
lignende er ikke fastsat og/eller administreret proportionalt
25

Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank” af
side 10 (vedlagt som bilag 4).
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
vilkår om, at en kunde skal opsige f kundens kunder, hvortil der knytter
sig en begrundet konkret mistanke om, at transaktioner, der går gennem
pengeinstituttet, involverer hvidvask, terrorfinansiering eller brud på officielle nationale eller internationale sanktioner eller øvrige væsentlige overtrædelser af internationale eller national lovgivning eller standarder på det
finansielle område, ikke er fastsat og/eller administreret proportionalt.
Arbejdernes Landsbank angiver i deres brev af 4. april 2019 til
at:
”Følgende betingelser og vilkår, som
skal opfylde
senest søndag den 30. juni 2019 ("Fristudløbsdatoen"), er
opstillet i overensstemmelse med den relevante forretningsgang for erhvervskunder med henblik på at sikre, at banken
ikke misbruges til hvidvask, terrorfinansiering, brud på sanktioner eller på anden måde overtræder sine forpligtelser i
henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskfinansiering af terrorisme ("Hvidvaskloven") eller i øvrigt medvirker til væsentlig overtrædelse af international eller national lovgivning eller standarder på det finansielle
område.” [styrelsens understregning]
Endvidere står der i ”Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på sanktioner i Arbejdernes Landsbank”, at:
”Formålet med politikken for forebyggelse mod hvidvask og
terrorfinansiering og brud på sanktioner (herefter politikken) er at udstikke de overordnede retningslinjer for alle ansatte i Arbejdernes Landsbank A/S (herefter koncernen) for
at sikre:
1. at banken ikke misbruges til hvidvask, terrorfinansiering
og brud på finansielle sanktioner
2. at bankens kunder ikke, ved dispositioner foretaget af
banken, misbruges til hvidvask, terrorfinansiering og
brud på finansielle sanktioner
3. at bankens håndtering af pligter lever op til kravene i
henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod
hvidvask, finansiering af terrorisme og sanktioner som
beskrevet i Hvidvaskloven
4. at bankens håndtering af pligterne lever op til kravene
beskrevet i forhold til bankens samarbejdspartnere”26
[styrelsens understregning]
26
Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på
sanktioner i Arbejdernes Landsbank”, side 2 (vedlagt som bilag 6).
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forstår således, at de vilkår, som Arbejdernes Landsbank har opstillet for erhvervskunder, er opstillet for at
sikre, at pengeinstituttet ikke misbruges til hvidvask, terrorfinansiering og
brud på finansielle sanktioner.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at et sådan vilkår kan være
nødvendig for Arbejdernes Landsbank for at sikre, at pengeinstituttet ikke
selv misbruges til hvidvask, terrorfinansiering og brud på finansielle sanktioner, hvilket kan have betydning for pengeinstituttets egen virksomhed.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at Arbejdernes Landsbank
over for
imidlertid stiller krav om, at
opsiger
kunder, hvortil Arbejdernes Landsbank har begrundet konkret mistanke
om, at transaktioner, der går gennem pengeinstituttet, foretaget af
eller
direkte eller indirekte kunder, involverer hvidvask,
terrorfinansiering eller brud på finansielle sanktioner, jf. nedenstående citat:
”
bedes inden Fristudløbsdatoen fremsende dokumentation for, at
har opsagt
kunder,
hvortil der knytter sig begrundet konkret mistanke om, at
transaktioner, som går gennem banken, foretaget af
eller
direkte eller indirekte kunder, involverer hvidvask, terrorfinansiering eller brud på officielle nationale eller internationale sanktioner eller øvrige væsentlige
overtrædelser af international eller national lovgivning eller
standarder på det finansielle område, herunder kunder, der
angiver at være beskæftiget med onlinehandel, men ikke har
nogen hjemmesiden eller en hjemmeside, hvortil der ikke er
almindelig, uhindret og sikker adgang.”27 [styrelsens understregning]
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at det strider mod betalingslovens § 63 stk. 1, når Arbejdernes Landsbank stiller krav om, at
skal opsige
kunder, hvis
vælger at anvende et andet pengeinstituts betalingskontotjenester til at gennemføre transaktioner for de kunder, som Arbejdernes Landsbank ikke ønsker at stille sine betalingskontotjenester til rådighed for.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer således, at vilkåret går længere end nødvendigt for at nå det legitime formål med vilkåret, nemlig at
sikre Arbejdernes Landsbank mod hvidvask, terrorfinansiering og brud på
finansielle sanktioner. Arbejdernes Landsbank kan således efter styrelsens
27

Jf. brev af 4. april 2019 fra Arbejdernes Landsbank til

(vedlagt som bilag 2).
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vurdering ikke i overensstemmelse med betalingslovens § 63 stille vilkår
for adgangen til sine betalingskontotjenester, der forhindrer betalingsinstitutter i at have adgangen til andre pengeinstitutters betalingskontotjenester.
Endvidere bemærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at formålet med
betalingslovens § 63, er:
” […] at sikre betalingsinstitutter adgang til pengeinstitutternes betalingskontotjenester. Begrebet »betalingskontotjeneste« er anvendt i overensstemmelse med artikel 36, i 2. betalingstjenestedirektiv, da begrebet favner bredere end »betalingskonto«. Det fremgår således af præambelbetragtning
nr. 39 til 2. betalingstjenestedirektiv, at betalingsinstitutter
skal have adgang til en konto, som kan anvendes til betalingstransaktioner, da det er en forudsætning for, at disse aktører kan tilbyde deres tjenester.”28 [styrelsens understregning]
Ifølge lovbemærkningerne har betalingsinstitutter således en lovfæstet ret
til adgang til pengeinstitutternes betalingskontotjenester. Årsagen hertil er,
at en sådan adgang er nødvendig for at betalingsinstitutterne kan tilbyde
deres tjenester.
Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne, at adgangen bør have et sådant omfang, at betalingsinstituttet kan udbyde sine tjenester uhindret og
effektivt.29
Når Arbejdernes Landsbank opstiller et vilkår, der i praksis betyder, at
skal opsige
kunder, selvom
ønsker at anvende et
andet pengeinstituts betalingskontotjenester til at gennemføre transaktioner for de kunder, som Arbejdernes Landsbank ikke ønsker at stille sine
betalingskontotjenester til rådighed for, begrænser Arbejdernes Landsbank
mulighed for at udbyde sine tjenester uhindret og effektivt,
hvilket efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering er direkte i
strid med betalingslovens § 63, stk. 1. Vilkåret er således efter styrelsens
vurdering ikke fastsat og/eller administreret proportionalt.
Vurdering af (b) vilkår om overholdelse af hvidvaskforpligtelser mv.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at det som udgangspunkt
kan være et objektivt vilkår, at et pengeinstitut har vilkår om, at en kunde
har tilstrækkelige foranstaltninger til at overholde sine forpligtelser i hen-

28
Jf. Folketingstidende A, 2016-17: Lovforslag nr. L 157 fremsat den 15. marts 2017 af Erhvervsministeren
om forslag til lov om betalinger, side 186, højre spalte.
29
Jf. Folketingstidende A, 2016-17: Lovforslag nr. L 157 fremsat den 15. marts 2017 af Erhvervsministeren
om forslag til lov om betalinger, side 186, højre spalte.
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hold til Hvidvaskloven og anden relevant international eller national lovgivning eller standarder på det finansielle område samt til at efterleve relevante officielle nationale eller internationale sanktioner.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at hvis et pengeinstitut har
et vilkår om, at en kunde har tilstrækkelige foranstaltninger til at overholde
sine forpligtelser i henhold til Hvidvaskloven og anden relevant international eller national lovgivning eller standarder på det finansielle område
samt til at efterleve relevante officielle nationale eller internationale sanktioner, skal sådan et vilkår håndhæves konsekvent og ensartet for alle pengeinstituttets kunder, såfremt dette vilkår skal være i overensstemmelse
med betalingslovens regler. Vilkåret skal ligeledes være fastsat og administreret proportionalt.
Vilkår om overholdelse af hvidvaskforpligtelser mv. er objektivt fastsat
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
vilkår om, at en kunde har tilstrækkelige foranstaltninger til at overholde
sine forpligtelser i henhold til Hvidvaskloven og anden relevant international eller national lovgivning eller standarder på det finansielle område
samt til at efterleve relevante officielle nationale eller internationale sanktioner, er objektivt fastsat.
Arbejdernes Landsbank har i ”Risikotolerance og risikostyring på hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank” angivet, at:

Arbejdernes Landsbank har således fastsat i sin risikotolerance, at

Arbejdernes Landsbank har endvidere angivet i sin ”Forretningsgang for
afbrydelse eller afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i
Arbejdernes Landsbank”, at:

30
Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank”, side 6 (vedlagt som bilag 4).
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Styrelsen bemærker endvidere, at

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan således konstatere, at vilkåret er
konkret fastsat i Arbejdernes Landsbanks ”Forretningsgang for afbrydelse
eller afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank” uafhængigt af
forhold.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer derfor, at vilkåret er objektivt fastsat.
Vilkår om overholdelse af hvidvaskforpligtelser mv. er ikke-diskriminerende
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
vilkår om, at en kunde har tilstrækkelige foranstaltninger til at overholde
sine forpligtelser i henhold til Hvidvaskloven og anden relevant international eller national lovgivning eller standarder på det finansielle område
samt til at efterleve relevante officielle nationale eller internationale sanktioner, er ikke-diskriminerende.
Arbejdernes Landsbank har i et brev af 7. maj 2019 til styrelsen, angivet,
at:
”Disse betingelser og vilkår gælder generelt for samtlige indenlandske betalingsinstitutter og respondentbanker, der er
kunder i banken og er ikke diskriminerende over for
[…]”32. [styrelsens understregning]
Det fremgår imidlertid efter styrelsens vurdering uklart af Arbejdernes
Landsbanks relevante forretningsgange, om vilkår b) overholdelse af hvidvaskforpligtelser mv. anvendes over for samtlige erhvervskunder, korrespondentbanker eller kun respondenter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger i denne afgørelse til grund, at Arbejdernes Landsbank anvender
vilkåret over for de af pengeinstituttets kunder, der er underlagt hvidvaskloven, jf. § 1 i hvidvaskloven, hvilket efter styrelsens vurdering er et ikkediskriminerende sammenligningsgrundlag, hvad angår dette konkrete vilkår.
Ovenstående vilkår er objektivt fastsat i Arbejdernes Landsbanks ”Forretningsgang for afbrydelse eller afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank” i kapitel 2, som har overskriften
32

Jf. brev af 7. maj 2019 fra Arbejdernes Landsbank til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, side 4 (vedlagt
som bilag 3).
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”Kriterier for afbrydelse eller afvikling af eksisterende forretningsforbindelser med erhvervskunder” [styrelsens understregning], hvoraf det også
fremgår, at Arbejdernes Landsbank kan afbryde eller afvikle enhver forretningsforbindelse med en erhvervskunde på baggrund af vilkåret.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker hertil, at styrelsen ikke er
bekendt med forhold, der skulle indikere, at Arbejdernes Landsbank ikke
håndhæver vilkåret over for andre af pengeinstituttets kunder, der er underlagt hvidvaskloven. Styrelsen bemærker endvidere, at vilkåret blev indført den
og styrelsen lægger til grund for denne vurdering, at
Arbejdernes Landsbank tillige anvender vilkåret over for pengeinstituttets
andre kunder, der er underlagt hvidvaskloven, på samme måde som over
for
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker endvidere, at vilkåret er
nedfældet i Arbejdernes Landsbanks ”Forretningsgang for afbrydelse eller
afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes
Landsbank”,
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund sammenfattende, at vilkåret er ikke-diskriminerende.
Vilkår om overholdelse af hvidvaskforpligtelser mv. er fastsat og administreret proportionalt
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
vilkår om, at en kunde har tilstrækkelige foranstaltninger til at overholde
sine forpligtelser i henhold til Hvidvaskloven og anden relevant international eller national lovgivning eller standarder på det finansielle område
samt til at efterleve relevante officielle nationale eller internationale sanktioner, er fastsat og administreret proportionalt.
Arbejdernes Landsbank angiver i deres brev af 4. april 2019 til
at:
”Følgende betingelser og vilkår, som
skal opfylde
senest søndag den 30. juni 2019 ("Fristudløbsdatoen"), er
opstillet i overensstemmelse med den relevante forretningsgang for erhvervskunder med henblik på at sikre, at banken
ikke misbruges til hvidvask, terrorfinansiering, brud på sanktioner eller på anden måde overtræder sine forpligtelser i
henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskfinansiering af terrorisme ("Hvidvaskloven") eller i øvrigt medvirker til væsentlig overtrædelse af international eller national lovgivning eller standarder på det finansielle
område.” [styrelsens understregning]
21

Endvidere står der i ”Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på sanktioner i Arbejdernes Landsbank”, at:
”Formålet med politikken for forebyggelse mod hvidvask og
terrorfinansiering og brud på sanktioner (herefter politikken) er at udstikke de overordnede retningslinjer for alle ansatte i Arbejdernes Landsbank A/S (herefter koncernen) for
at sikre:
5. at banken ikke misbruges til hvidvask, terrorfinansiering
og brud på finansielle sanktioner
6. at bankens kunder ikke, ved dispositioner foretaget af
banken, misbruges til hvidvask, terrorfinansiering og
brud på finansielle sanktioner
7. at bankens håndtering af pligter lever op til kravene i
henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod
hvidvask, finansiering af terrorisme og sanktioner som
beskrevet i Hvidvaskloven
8. at bankens håndtering af pligterne lever op til kravene
beskrevet i forhold til bankens samarbejdspartnere”33
[styrelsens understregning]
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forstår således, at de vilkår, som Arbejdernes Landsbank har opstillet for erhvervskunder, der er underlagt
hvidvaskloven, er opstillet for at sikre, at pengeinstituttet ikke misbruges
til hvidvask, terrorfinansiering og brud på finansielle sanktioner.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at et sådan vilkår kan være
nødvendig for Arbejdernes Landsbank for at sikre, at pengeinstituttet ikke
selv misbruges til hvidvask, terrorfinansiering og brud på finansielle sanktioner, hvilket kan have betydning for pengeinstituttets egen virksomhed.
Hvidvaskloven finder anvendelse på en lang række virksomheder, herunder udbydere af betalingstjenester34, hvorfor det naturligt må følge, at skal
leve op til sine forpligtelser i hvidvaskloven samt anden
relevant lovgivning, der gælder for udbydere af betalingstjenester.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer således, at vilkåret ikke går
længere end nødvendigt for at nå det legitime formål med vilkåret, nemlig
at sikre Arbejdernes Landsbank mod hvidvask, terrorfinansiering og brud

33
Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på
sanktioner i Arbejdernes Landsbank”, side 2 (vedlagt som bilag 6).
34
Jf. § 1, stk. 1, nr. 6 i LOV nr. 651 af 8. juni 2017 om Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask
og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
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på finansielle sanktioner. Vilkåret er således efter styrelsens vurdering fastsat proportionalt.
Endvidere er vilkåret på det foreliggende grundlag administreret proportionalt, idet Arbejdernes Landsbank har angivet over for
at betalingsinstituttet over for Arbejdernes Landsbank skal dokumentere, at betalingsinstituttet overholder sine hvidvaskforpligtelser mv., herunder sende
en opdateret risikovurdering samt hvidvaskpolitik- og forretningsgange.
Arbejdernes Landsbank har endvidere fastsat en frist til den 30. juni 2019
for, at
kan sende disse dokumenter, hvilket efter styrelsens vurdering må anses som en rimelig frist for dette.
Vurdering af (c) vilkår om erhvervskunder uden for Danmark
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at det som udgangspunkt
kan være et objektivt vilkår, at et pengeinstitut har vilkår om, at en kunde
skal nedbring sine (i) erhvervskunder registeret uden for Danmark til maksimalt
af kundens samlede erhvervskunder, og (ii) udenlandske erhvervskunders transaktioner, som via kunden gennemføres gennem banken, til maksimalt
af kundens samlede udenlandske transaktioner.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at hvis et pengeinstitut har
et vilkår om, at en kunde skal nedbringe sine (i) erhvervskunder registeret
uden for Danmark til maksima
af kundens samlede erhvervskunder,
og (ii) udenlandske erhvervskunders transaktioner, som via kunden gennemføres gennem banken, til maksimalt
af kundens samlede udenlandske transaktioner, skal sådan et vilkår håndhæves konsekvent og ensartet for alle pengeinstituttets kunder, såfremt dette vilkår skal være i overensstemmelse med betalingslovens regler. Vilkåret skal ligeledes være
fastsat og administreret proportionalt.
Vilkår om erhvervskunder uden for Danmark er objektivt fastsat
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
vilkår om, at en kunde skal nedbringe sine (i) erhvervskunder registeret
uden for Danmark til maksimalt
af kundens samlede erhvervskunder,
og (ii) udenlandske erhvervskunders transaktioner, som via kunden gennemføres gennem pengeinstituttet, til maksimalt
af kundens samlede
udenlandske transaktioner, er objektivt fastsat.
Af Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank” fremgår det, at:
35

[styrelsens understregning]

35

Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på hvidvask-området i Arbejdernes Landsbank”, side 3 (vedlagt som bilag 4).
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I kapitel 2.2 i risikotolerancen angiver Arbejdernes Landsbank, at for

I kapitel 2.4 i risikotolerancen angiver Arbejdernes Landsbank endvidere,
at for respondenter gælder, at:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forstår således, a

Dog forstår styrelsen, at

Styrelsen bemærker, at det fremgår af ”Risikotolerance og risikostyring på
hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank”

36

Jf. brev af 7. maj 2019 fra Arbejdernes Landsbank til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, side 4 (vedlagt
som bilag 3).
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at vilkåret umiddelbart
fremstår uklart, men kan på baggrund af Arbejdernes Landsbanks forklaring konstatere, at vilkåret er konkret fastsat i Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank” uafhængigt af
forhold.38
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer derfor, at vilkåret er objektivt fastsat.
Vilkår om erhvervskunder uden for Danmark er ikke-diskriminerende
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
vilkår om, en kunde skal nedbringe sine (i) erhvervskunder registeret uden
for Danmark til maksimalt
af kundens samlede erhvervskunder, og
(ii) udenlandske erhvervskunders transaktioner, som via kunden gennemføres gennem pengeinstituttet, til maksimalt
af kundens samlede
udenlandske transaktioner, er ikke-diskriminerende.
Det fremgår efter styrelsens vurdering uklart af Arbejdernes Landsbanks
relevante forretningsgange, om vilkår c) erhvervskunder uden for Danmark,
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger i denne afgørelse til
grund på baggrund af Arbejdernes Landsbanks brev af 25. juni 2019 til
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Arbejdernes Landsbank anvender
vilkårene over for respondenter, hvilket efter styrelsens vurdering er et
ikke-diskriminerende sammenligningsgrundlag, hvad angår dette konkrete
vilkår.39
Ovenstående vilkår er objektivt fastsat i Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank”
i kapitel 2.2, jf. ovenstående.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker hertil, at styrelsen ikke er
bekendt med forhold, der skulle indikere, at Arbejdernes Landsbank ikke
håndhæver vilkåret over for andre respondenter. Styrelsen bemærker endvidere, at vilkåret blev indført den
og styrelsen lægger til

37
Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på hvidvask-området i Arbejdernes Landsbank”, side 4 (vedlagt som bilag 4).
38
Jf. brev af 7. maj 2019 fra Arbejdernes Landsbank til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, side 4 (vedlagt
som bilag 3).
39
Jf. Arbejdernes Landsbanks brev af 25. juni 2019 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, side 2 (vedlagt
som bilag 9)
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grund for denne vurdering, at Arbejdernes Landsbank tillige anvender vilkåret over for pengeinstituttets andre respondenter, på samme måde som
over for
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker endvidere, at vilkåret er
nedfældet i Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på
hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank”,
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at
. Styrelsen forudsætter i denne vurdering, at
Arbejdernes Landsbank på samme vis som over for
håndhæver
vilkåret i relation til egne forretninger.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund sammenfattende, at vilkåret er ikke-diskriminerende.
Vilkår om erhvervskunder uden for Danmark er ikke fastsat og/eller administreret proportionalt
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
vilkår om, en kunde skal nedbringe sine (i) erhvervskunder registeret uden
for Danmark til maksimalt
undens samlede erhvervskunder, og
(ii) udenlandske erhvervskunders transaktioner, som via kunden gennemføres gennem pengeinstituttet, til maksimalt
af kundens samlede
udenlandske transaktioner, ikke er fastsat og/eller administreret proportionalt.
har i et brev af 29. april 2019 til Arbejdernes Landsbank skrevet,
at:
”For så vidt angår vilkårene om kryptokunder, udenlandske
foreningskunder og begrænsningen på udenlandske kunder i
det hele taget vil vi håndtere denne nye begrænsning ved at
håndtere disse kunder betalinger via et andet pengeinstitut.
Vi går ud fra, at banken ikke derefter kan have en holdning
til disse kunder, men for god ordens skyld bedes banken bekræfte dette.”40 [styrelsens understregning]
Arbejdernes Landsbank har i brev af 23. maj 2019 til
at:

40

Jf. brev af 29. april 2019 fra

angivet,

til Arbejdernes Landsbank, side 1 (vedlagt som bilag 7).

26

”Indledningsvist bemærker vi, at håndteringen af kryptokunder, udenlandske foreningskunder og begrænsningen på
udenlandske kunder via et andet pengeinstitut ikke i sig selv
er tilstrækkeligt til at opfylde de i vores brev af 4. april 2019
anførte vilkår og betingelser”41 [styrelsens understregning]
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forstår således, at Arbejdernes Landsbanks ovenstående vilkår om erhvervskunder uden for Danmark, medfører
at respondenter ikke må have betalingskonti i andre pengeinstitutter, hvorfra respondenterne kan gennemføre transaktioner for de resterende erhvervskunder uden for Danmark, som Arbejdernes Landsbank ikke ønsker
at gennemføre transaktioner på vegne af.
Arbejdernes Landsbank angiver i deres brev af 4. april 2019 til
at:
”Følgende betingelser og vilkår, som
skal opfylde
senest søndag den 30. juni 2019 ("Fristudløbsdatoen"), er
opstillet i overensstemmelse med den relevante forretningsgang for erhvervskunder med henblik på at sikre, at banken
ikke misbruges til hvidvask, terrorfinansiering, brud på sanktioner eller på anden måde overtræder sine forpligtelser i
henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskfinansiering af terrorisme ("Hvidvaskloven") eller i øvrigt medvirker til væsentlig overtrædelse af international eller national lovgivning eller standarder på det finansielle
område.” [styrelsens understregning]
Endvidere står der i ”Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på sanktioner i Arbejdernes Landsbank”, at:
”Formålet med politikken for forebyggelse mod hvidvask og
terrorfinansiering og brud på sanktioner (herefter politikken) er at udstikke de overordnede retningslinjer for alle ansatte i Arbejdernes Landsbank A/S (herefter koncernen) for
at sikre:
1. at banken ikke misbruges til hvidvask, terrorfinansiering
og brud på finansielle sanktioner
2. at bankens kunder ikke, ved dispositioner foretaget af
banken, misbruges til hvidvask, terrorfinansiering og
brud på finansielle sanktioner
3. at bankens håndtering af pligter lever op til kravene i
henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod
41

Jf. brev af 23. maj 2019 fra Arbejdernes Landsbank til

side 1 (vedlagt som bilag 8).

27

vurdering ikke stille vilkår for adgangen til sine betalingskontotjenester,
der forhindrer betalingsinstitutter i at have adgangen til andre pengeinstitutters betalingskontotjenester.
Endvidere bemærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at formålet med
betalingslovens § 63, er:
” […] at sikre betalingsinstitutter adgang til pengeinstitutternes betalingskontotjenester. Begrebet »betalingskontotjeneste« er anvendt i overensstemmelse med artikel 36, i 2. betalingstjenestedirektiv, da begrebet favner bredere end »betalingskonto«. Det fremgår således af præambelbetragtning
nr. 39 til 2. betalingstjenestedirektiv, at betalingsinstitutter
skal have adgang til en konto, som kan anvendes til betalingstransaktioner, da det er en forudsætning for, at disse aktører kan tilbyde deres tjenester.”44 [styrelsens understregning]
Ifølge lovbemærkningerne har betalingsinstitutter således en lovfæstet ret
til adgang til pengeinstitutternes betalingskontotjenester. Årsagen hertil er,
at en sådan adgang er nødvendig for at betalingsinstitutterne kan tilbyde
deres tjenester.
Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne, at adgangen bør have et sådant omfang, at betalingsinstituttet kan udbyde sine tjenester uhindret og
effektivt.
Når Arbejdernes Landsbank opstiller et vilkår, der i praksis betyder, at
skal nedbringe sine erhvervskunder uden for Danmark, selvom
har oplyst, at betalingsinstituttet fremadrettet vil anvende et andet pengeinstituts betalingskontotjenester til at gennemføre transaktioner
for de kunder, som Arbejdernes Landsbank ikke ønsker at stille sine betalingskontotjenester til rådighed for, begrænser Arbejdernes Landsbank
mulighed for at udbyde sine tjenester uhindret og effektivt,
hvilket efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering er i strid med
betalingslovens § 63, stk. 1. Vilkåret er således efter styrelsens vurdering
ikke fastsat og/eller administreret proportionalt.
Vurdering af (d) vilkår om (i) foreningskunder uden for Danmark og (ii)
virksomheder inden for kryptovaluta
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at det som udgangspunkt
kan være et objektivt vilkår, at et pengeinstitut har vilkår om, at en kunde
skal afbryde eller afvikle
forretningsforbindelser, der er (i) for44
Jf. Folketingstidende A, 2016-17: Lovforslag nr. L 157 fremsat den 15. marts 2017 af Erhvervsministeren
om forslag til lov om betalinger, side 186, højre spalte.
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eningskunder registeret uden for Danmark, eller (ii) kunder, hvis virksomhed primært består i udstedelse eller forhandling af, eller som på anden vis
relaterer sig til virtuelle valutaer (kryptovalutaer).
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at hvis et pengeinstitut har
et vilkår om, at en kunde skal afbryde eller afvikle
forretningsforbindelser, der er (i) foreningskunder registeret uden for Danmark, eller (ii)
kunder, hvis virksomhed primært består i udstedelse eller forhandling af,
eller som på anden vis relaterer sig til, virtuelle valutaer (kryptovalutaer),
skal sådan et vilkår håndhæves konsekvent og ensartet for alle pengeinstituttets øvrige kunder, såfremt dette vilkår skal være i overensstemmelse
med betalingslovens regler. Vilkåret skal ligeledes være fastsat og administreret proportionalt.
Vilkår om (i) foreningskunder uden for Danmark og (ii) virksomheder inden for kryptovaluta er objektivt fastsat
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
vilkår om, at en kunde skal afbryde eller afvikle
forretningsforbindelser, der er (i) foreningskunder registeret uden for Danmark, eller (ii)
kunder, hvis virksomhed primært består i udstedelse eller forhandling af,
eller som på anden vis relaterer sig til virtuelle valutaer (kryptovalutaer),
er objektivt fastsat.
Af Arbejdernes Landsbanks ”Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på sanktioner i Arbejdernes Landsbank” fremgår det, at pengeinstituttet ikke opretter kundeforhold til: ”Virksomheder,
der handler eller opbevarer (eksempelvis digitale wallets) virtuelle valutaer (crypto currencies) for tredjemand.”45
Med afsæt i politikken har Arbejdernes Landsbank fastsat en risikotolerance på hvidvaskområdet, der udstikker specifikke operationelle kriterier
for kundeporteføljen, som er godkendt af direktionen og indgår i den løbende rapportering til direktionen.46
Af Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank” fremgår det, at: ”Grundet bankens danske fokus samt manglende indsigt i udenlandske skatteregler så stilles der
endvidere krav til at vores kunders kunder skal leve op til samme risikotolerance.”47 [styrelsens understregning]
I kapitel 2.4 i risikotolerancen angiver Arbejdernes Landsbank, at:
45
Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på
sanktioner i Arbejdernes Landsbank”, side 5 (vedlagt som bilag 6).
46
Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på
sanktioner i Arbejdernes Landsbank” af 13. maj 2019, side 2 (vedlagt som bilag 6).
47
Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på hvidvask-området i Arbejdernes Landsbank”, side 3 (vedlagt som bilag 4).
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker,

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan således konstatere, at vilkåret er
konkret fastsat i Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring
på hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank” uafhængigt af
og de forhold, som vedrører
forhold. Vilkåret er således fastsat
uafhængigt af subjektive forhold.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer derfor, at vilkåret er objektivt fastsat.
Vilkår om (i) foreningskunder uden for Danmark er diskriminerende og (ii)
virksomheder inden for kryptovaluta er ikke-diskriminerende
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
vilkår om, at en kunde skal afbryde eller afvikle
forretningsforbindelser, der er (i) foreningskunder registeret uden for Danmark, og (ii)
kunder, hvis virksomhed primært består i udstedelse eller forhandling af,
eller som på anden vis relaterer sig til virtuelle valutaer (kryptovalutaer),
er diskriminerende for så vidt angår (i), men er ikke-diskriminerende for
så vidt angår (ii).
Det fremgår efter styrelsens vurdering uklart af Arbejdernes Landsbanks
relevante forretningsgange, om vilkår d) foreningskunder uden for Danmark og virksomheder inden for kryptovaluta, anvendes over for korrespondenter og respondenter eller kun respondenter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger i denne afgørelse til grund, på baggrund af Arbejdernes Landsbanks brev af 25. juni 2019 til Konkurrence- og Forbruger31

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker hertil, at styrelsen ikke er
bekendt med forhold, der skulle indikere, at Arbejdernes Landsbank ikke
håndhæver vilkåret over for andre respondenter. Styrelsen bemærker endvidere, at vilkåret blev indført den
, og styrelsen lægger til
grund for denne vurdering, at Arbejdernes Landsbank tillige anvender vilkåret over for pengeinstituttets andre respondenter, på samme måde som
over for
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker endvidere, at vilkåret er
nedfældet i Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på
hvidvaskområdet i Arbejdernes Landsbank”, hvoraf det fremgår, at

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at
50

Vilkåret gælder således også for pengeinstituttet selv. Styrelsen forudsætter i denne vurdering, at Arbejdernes Landsbank på samme
vis som over for
håndhæver vilkåret i relation til egne forretninger.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund sammenfattende, at vilkåret er ikke-diskriminerende.
Vilkår om (i) foreningskunder uden for Danmark og (ii) virksomheder inden for kryptovaluta er ikke fastsat og/eller administreret proportionalt
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
vilkår om, at en kunde skal afbryde eller afvikle
forretningsforbindelser, der er (i) foreningskunder registeret uden for Danmark, eller (ii)
kunder, hvis virksomhed primært består i udstedelse eller forhandling af,
eller som på anden vis relaterer sig til virtuelle valutaer (kryptovalutaer),
er ikke fastsat og/eller administreret proportionalt.
har i et brev af 29. april 2019 til Arbejdernes Landsbank skrevet,
at:
”For så vidt angår vilkårene om kryptokunder, udenlandske
foreningskunder og begrænsningen på udenlandske kunder i
det hele taget vil vi håndtere denne nye begrænsning ved at
håndtere disse kunder betalinger via et andet pengeinstitut.
Vi går ud fra, at banken ikke derefter kan have en holdning

50
Jf. Arbejdernes Landsbanks ”Risikotolerance og risikostyring på hvidvask-området i Arbejdernes Landsbank”, side 5 (vedlagt som bilag 4).
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til disse kunder, men for god ordens skyld bedes banken bekræfte dette.”51 [styrelsens understregning]
Arbejdernes Landsbank har i brev af 23. maj 2019 til
at:

angivet,

”Indledningsvist bemærker vi, at håndteringen af kryptokunder, udenlandske foreningskunder og begrænsningen på
udenlandske kunder via et andet pengeinstitut ikke i sig selv
er tilstrækkeligt til at opfylde de i vores brev af 4. april 2019
anførte vilkår og betingelser”52 [styrelsens understregning]
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forstår således, at Arbejdernes Landsbanks ovenstående vilkår om (i) foreningskunder uden for Danmark og (ii)
virksomheder inden for kryptovaluta, medfører at respondenter ikke må
have betalingskonti i andre pengeinstitutter, hvorfra respondenterne kan
gennemføre transaktioner for (i) foreningskunder uden for Danmark og (ii)
virksomheder inden for kryptovaluta, som Arbejdernes Landsbank ikke
ønsker at gennemføre transaktioner på vegne af.
Arbejdernes Landsbank angiver i deres brev af 4. april 2019 til
at:
”Følgende betingelser og vilkår, som
skal opfylde
senest søndag den 30. juni 2019 ("Fristudløbsdatoen"), er
opstillet i overensstemmelse med den relevante forretningsgang for erhvervskunder med henblik på at sikre, at banken
ikke misbruges til hvidvask, terrorfinansiering, brud på sanktioner eller på anden måde overtræder sine forpligtelser i
henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskfinansiering af terrorisme ("Hvidvaskloven") eller i øvrigt medvirker til væsentlig overtrædelse af international eller national lovgivning eller standarder på det finansielle
område.” [styrelsens understregning]
Endvidere står der i ”Politik for forebyggelse mod hvidvask og terrorfinansiering samt brud på sanktioner i Arbejdernes Landsbank”, at:
”Formålet med politikken for forebyggelse mod hvidvask og
terrorfinansiering og brud på sanktioner (herefter politikken) er at udstikke de overordnede retningslinjer for alle ansatte i Arbejdernes Landsbank A/S (herefter koncernen) for
at sikre:
51
52

Jf. Brev af 29. april 2019 fra
til Arbejdernes Landsbank, side 1 (vedlagt som bilag 7).
Jf. Brev af 23. maj 2019 fra Arbejdernes Landsbank til
side 1 (vedlagt som bilag 8).
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og (ii) virksomheder inden for kryptovaluta, som Arbejdernes Landsbank
ikke ønsker at stille sine betalingskontotjenester til rådighed for.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer således, at vilkåret går længere end nødvendigt for at nå det legitime formål med vilkåret, nemlig at
sikre Arbejdernes Landsbank mod hvidvask, terrorfinansiering og brud på
finansielle sanktioner. Arbejdernes Landsbank kan således efter styrelsens
vurdering ikke stille vilkår for adgangen til sine betalingskontotjenester,
der forhindrer betalingsinstitutter i at have adgangen til andre pengeinstitutters betalingskontotjenester.
Endvidere bemærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at formålet med
betalingslovens § 63, er:
” […] at sikre betalingsinstitutter adgang til pengeinstitutternes betalingskontotjenester. Begrebet »betalingskontotjeneste« er anvendt i overensstemmelse med artikel 36, i 2. betalingstjenestedirektiv, da begrebet favner bredere end »betalingskonto«. Det fremgår således af præambelbetragtning
nr. 39 til 2. betalingstjenestedirektiv, at betalingsinstitutter
skal have adgang til en konto, som kan anvendes til betalingstransaktioner, da det er en forudsætning for, at disse aktører kan tilbyde deres tjenester.”55 [styrelsens understregning]
Ifølge lovbemærkningerne har betalingsinstitutter således en lovfæstet ret
til adgang til pengeinstitutternes betalingskontotjenester. Årsagen hertil er,
at en sådan adgang er nødvendig for at betalingsinstitutterne kan tilbyde
deres tjenester.
Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne, at adgangen bør have et sådant omfang, at betalingsinstituttet kan udbyde sine tjenester uhindret og
effektivt.
Når Arbejdernes Landsbank opstiller et vilkår, der i praksis betyder, at
skal afbryde eller afvikle (i) foreningskunder uden for Danmark
og (ii) virksomheder inden for kryptovaluta, selvom
har oplyst,
at betalingsinstituttet fremadrettet vil anvende et andet pengeinstituts betalingskontotjenester til at gennemføre transaktioner for de kunder, som Arbejdernes Landsbank ikke ønsker at stille sine betalingskontotjenester til
rådighed for, begrænser Arbejdernes Landsbank
mulighed for
at udbyde sine tjenester uhindret og effektivt, hvilket efter Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens vurdering er i strid med betalingslovens § 63, stk.
55
Jf. Folketingstidende A, 2016-17: Lovforslag nr. L 157 fremsat den 15. marts 2017 af Erhvervsministeren
om forslag til lov om betalinger, side 186, højre spalte.

36

1. Vilkåret er således efter styrelsens vurdering ikke fastsat og/eller administreret proportionalt.
Samlet vurdering af Arbejdernes Landsbanks vilkår af 4. april 2019 for
adgang til pengeinstituttets betalingskontotjenester
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på baggrund af det ovenstående, at Arbejdernes Landsbank har overtrådt betalingslovens § 63, stk. 1,
ved at opstille vilkår, der er diskriminerende og ved at opstille vilkår for
adgangen til pengeinstituttets betalingskontotjenester, der ikke er fastsat
og/eller administreret proportionalt.
Klagevejledning
En eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Konkurrenceankenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, jf. betalingslovens § 145, stk. 4.
Klagen skal indbringes for ankenævnet senest fire uger efter, at afgørelsen
er meddelt virksomheden, jf. betalingslovens § 145, stk. 4, jf. konkurrencelovens § 20, stk. 2.
Med venlig hilsen

Mathilde Sylvest-Johansen
Fuldmægtig
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