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KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Arbejdernes Landsbank A/S
Vesterbrogade 5
1502 København V

Dato : 7. november 2019

Sag: CDP-19/09337

Sagsbehandler: /mjo

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

KONKURRENCE- OG

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen traf den 28. juni 2019 afgørelse om,
at visse af Arbejdernes Landsbank A/S' vilkår af 4. april 2019 ikke var i
overensstemmelse med betalingslovens § 63, stk. 11 . Arbejdernes Landbank A/S blev påbudt at sikre, at pengeinstituttets vilkår for adgangen til
pengeinstituttets betalingskontotjenester var objektive, ikke-diskriminerende og proportionale. Arbejdernes Landsbank A/S blev endvidere påbudt
at sikre, at betalingsinstitutter, der har fået adgang til pengeinstituttets betalingskontotjenester, uhindret og effektivt kan benytte den betalingskontotjeneste, som betalingsinstituttet har fået adgang til.

Carl Jacobsens Vej 35

Nærværende afgørelse omhandler alene, om Arb~jdernes Landsbank A/S
har overtrådt betalingslovens regler ved den 5. juli 2019 at ophæv ~
samlede engagement hos pengeinstituttet. Afgørelsen tager ikke
stilling til de vurderinger, som Arbejdernes Landsbank har lagt til grund
for ophævelsen, herunder vurderingen af, h v o r v i d t - overholder sine hvidvaskretlige forpligtelser.
Spørgsmålet om, hvorvidt der forelå en lovhjemlet handlepligt for Arbejdernes Landsbank A/S i henhold til hvidvasklovens § 14, stk. 5 og§ 15 til
at ophæve
samlede engagement med pengeinstituttet, ligger uden for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kompetence. Efter styrelsens oplysninger foreligger der på nuværende tidspunkt ingen formel
afgørelse om, at
ikke overholder sine hvidvaskforpligtelser.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har konkret vurderet, at Arbejdernes
samlede engagement med
Landsbank A/S' ophævelse af
pengeinstituttet er i strid med betalingslovens § 63, stk. 1.

Arbejdernes Landsbank A/S overtrædelse af betalingslovens § 63, stk. 1
består konkret i, at:
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Arbejdernes Landsbank A/S har diskrimineret
ikke at følge den proces, som pengeinstituttet har fastlagt i sin interne forretningsgang for afbrydelse eller afvikling af en eksisterende forretningsforbindelse med erhvervskunder.
Arbejdernes Landsbank A/S har administreret ophævelsen af
samlede engagement med pengeinstituttet uproportionalt, idet pengeinstituttet ved ophævelsen af den 5. juli 2019 ikke
, hvilke konkrete forhold, der
har angivet over for
giver anledning til pengeinstituttets ophævelse samt ikke har fastsat
til at berigtige de forhold, der gav
rimelige frister for
anledning til pengeinstituttets ophævelse.

••••-

Afgørelse
Arbejdernes Landsbank A/S har overtrådt betalingslovens § 63, stk. 1 ved
I samlede engagement med penden 5. juli 2019 at ophæve
geinstituttet.

•••••

Påbud
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbyder i henhold til betalingslovens
§ 145, stk. 2, Arbejdernes Landsbank at sikre, a q - uhindret
og effektivt kan benytte den eller de betalingskonti, som betalingsinstituttet
har fået adgang til, jf. betalingslovens § 63, stk. 1.

Baggrund
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen traf den 28. juni 2019 afgørelse om,
at visse af Arbejdernes Landsbank A/S' (herefter .Arbejdernes Landsbank)
vilkår ikke var i overensstemmelse med betalingslovens § 63, stk. l. Styrelsen påbød Arbejdernes Landsbank at sikre betalingsinstitutter - herunder
- der har Jfået adgang til pengeinstituttets betalingskontotjenester, uhindret og effektivt kan benytte den betalingskontotjeneste, som betalingsinstituttet har fået adgang til.

Arbejdernes Landsbank ophævede den 5. juli 2019
lede engagement med pengeinstituttet.

sam-

Det fremgår af Arbejdernes Landsbanks brev af 5. juli 2019 t i l _ ,
at pengeinstituttet o p h æ v e r - samlede engagement hos pengeinstituttet, fordi pengeinstituttet ikke har modtaget dokumentation for, at
per 30. juni 2019 opfylder de af pengeinstituttet opstillede betingelser og vilkår af 4. april 2019. På den baggrund ophæver pengeinstisamlede engagement hos pengeinstituttet. Arbejdernes
tuttet Landsbank angiver følgende i sit brev af 5. juli 2019 t i l - :

"Arbejdernes Landsbank fremsendte den 4. april 2019 en
række betingelser og vilkår til
opstillet i over-

-1111 -
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ensstemmelse med Arbejdernes Landsbanks 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 eller i øvrigt medvirker til
væsentlig overtrædelse af international eller national lovgivning eller standarder på det finansielle område -, som kunden skulle opfylde senest den 30. juni 2019 for at opretholde
sit engagement hos banken.
I blev samtidigt orienteret om, at banken - i overensstemmelse med bankens relevante forretningsgang for erhvervskunder - forbeholdt sig
ret til at afbryde eller afvikle forretningsforbindelsen med
hvis kunden ikke, på en for banken tilfredsstillende måde, dokumenterede og redegjordefor opfyldelsen af
betingelserne og vilkårene senest den 30. juni 2019."

"

meddelte den 29. april 2019 Arbejdernes Landsbank, at kunden ville imødekomme bankens betingelser og
vilkår pr. 30. juni 2019. Accepten blev meddelt under protest."
"Arbejdernes Landsbank kan imidlertid pr. dags dato konstatere, at banken ikke har modtaget dokumentation for, at
opfyldte betingelserne og vilkår pr. 30. juni 2019.
Banken ophæver på denne baggrund - som varslet den 4.
april 2019 og i overensstemmelse med bankens relevanteforsamlede enretningsgang for erhvervskunder - I
gagement hos banken."

••••

Arbejdernes Landsbank angiver endvidere, at flytningen eller afviklingen
a f - udenlandske erhvervskunder mv. skal ske senest den 15. august 2019, og a - resterende kunder skal være afviklet eller flyttet senest den 4. oktober 2019. 2
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog herefter den 11. juli 2019 en
over, at Arbejdernes Landsklage fra
bank ved brev af 5. juli 2019 har ophævet- samlede engagement
hos pengeinstituttet. 3

•

-

anmoder i sin klage af 11. juli 2019 styrelsen om:
"[ .. . ]at indlade sig på en bedømmelse af, hvorvidt ophævelsen måtte være i overensstemmelse med Betalingslovens §

2

3

•

Jf. Arbejdernes Landsbank N S brev af 5. juli 201 9 t i l • - - "Ophævelsen" (bilag 2).
Jf. _ _ _ _ klage af 11. juli 2019 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (bilag I).

3

§1, idet

af ovenstående grunde gør gældende, at
ophævelsen er uberettiget og dermed må anses for en nullitet,
således at Banken er forpligtet til fortsat at opretholde engagementet, og - om nødvendigt - at specificere, hvori misligholdelsen måtte bestå, og indrømme I
en frist til at
4
udbedre/rette for sig. " [styrelsens understregning]

angiver endvidere i sin klage subsidiært, at Arbejdernes Landsbanks frister på henholdsvis den 15. august 2019 samt den 4. oktober 2019
for flytning eller afvikling a f - samlede engagement hos Arbejdernes Landsbank, ikke er proportionale i henhold til betalingslovens § 63,
stk. 1.
Arbejdernes Landsbank har endvidere i et brev af 5. august 2019 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyst, at pengeinstituttet har ophævet
engagement hos pengeinstituttet:
"[ .. . ] som følge af kundens manglende opfyldelse af bankens
betingelser og vilkår for kundens opretholdelse af sit engagement hos banken, dateret 4. april 2019 (bilag 2), herunder
at
væsentlig overskrider Arbejdernes Landsbanks
risikotolerance og at • • • • efter Arbejdernes Landsbanks vurdering ikke lever op til sine forpligtelser i henhold
til lov om forebyggendeforanstaltninger mod hvidvaskfinansiering af terrorisme ("Hvidvaskloven")[ ... ]."

Arbejdernes Landsbank angiver endvidere i brevet, at pengeinstituttet i
henhold til Hvidvasklovens § 38 imidlertid er forhindret i at g i v ~
nærmere information om, hvilke dele af pengeinstituttets betingelser og
vilkår af 4. april 2019 f o r - opretholdelse af sit engagement hos
pengeinstituttet, s o m - ikke opfylder.
Den 14. august 2019 meddelte Arbejdernes Landsbank t i l - at
pengeinstituttet har forlænget fristen for, a t - - per den 15. august
2019 skulle have flyttet eller afviklet en del af betalingsinstituttets udenlandske erhvervskunder, foreningskunder og kunder, der beskæftiger sig
med kryptovaluta mv. samlede engagement hos Arbejdernes
Landsbank ophører således nu den 4. oktober 2019. Arbejdernes Landsbank har endvidere den 14. august 2019 i samme brev t i - angivet
en nærmere begrundelse for, hvorfor pengeinstituttet har ophævet samlede engagement hos pengeinstituttet.
Arbejdernes Landsbank bemærker i sit høringssvar af 17. september 2019,
at pengeinstituttet i henhold til hvidvasklovens §§ 14, stk. 5, og 15 har en
pligt til at afbryde eller afvikle en etableret forretningsforbindelse og til at
4

Jf.

klage af 11. juli 2019 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, side 2 (bilag I).

4

stoppe gennemførsel af yderligere transaktioner, hvis kravene i hvidvasklovens§ 11, stk. 1, nr. 1- 4, og stk. 2 og 3, herunder til at vurdere forretningsforbindelsens formål og beskaffenhed, forre1tningsmodel og hvorfra
midlerne hidrører, ikke kan opfyldes, eller hvis de indhentede oplysninger
er utilstrækkelige og ikke kan ajourføres. Pengeins1tituttet vurderer således,
at virksomheden har en lovhjemlet pligt til at afbryde eller afvikle engagementet m e d - . 5
Arbejdernes Landsbank bemærker endvidere i sit høringssvar, at pengeinstituttet har modtaget adskillige henvendelser fra internationale korrespon.6 Banken har medsendt dokumentation
dentbanker
for to henvendelser, en f r a - af 3. juli 2019 samt en f r a 7
af 19. juni 2019.

Betalingslovens § 63, stk. 1
Det følger af betalingslovens § 63, stk. 1, at pengeinstitutter skal give betalingsinstitutter adgang til deres betalingskontotjenester på objektive,
ikke-diskriminerende og proportionale vilkår. Adgangen skal have et sådant omfang, at betalingsinstituttet kan udbyde betalingstjenester uhindret
og effektivt.
Det følger af bestemmelsen, at forpligtelsen til at give betalingsinstitutter
adgang til betalingskontotjenester på de ovennævnte vilkår, påhviler pengeinstitutter. 8 Det følger endvidere af bestemmelsen, at adgangen skal gives til betalingsinstitutter. 9
Som udgangspunkt skal et betalingsinstitut således have adgang til betalingskontotjenester i et pengeinstitut.
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.

5

Jf. Arbejdernes Landsbanks høringssvar af 17. september 201 9 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, side
I (bilag 6).
6
Jf. Arbejdernes Landsbanks høringssvar af 17. september 201 9 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, side
2 (bilag 6).

7J f . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8 Jf. lovbemærkningerne til betalingslovens § 63, Folketingstidende A, lovforslag nr. L 157 fremsat den 15.
marts 2017 af Erh vervsmini ster (Brian Mikkelsen) om Fors lag til Lov om Betalinger, side 186, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Direkti v (EU) 2015/2366 af 25 . november 2015 om betalingstj enester i det indre marked,
om æ ndring af direkti v 2002/65Æ F, 2009/ 110/EF og 201 3/36ÆU og forordnin g (EU) nr. 1093/2010 og om
ophævelse af direkti v 2007/64ÆF (PSD2) artikel 36, jf. præambelbetragtning 39.
9
Et betalingsin stitut defin eres i lovens§ 7, nr. 2, som en juridi sk person, der er meddelt tilladelse til at udbyde
betalingstjenester, og in stitutter, der er meddelt tilladelse i et andet EU- eller EØS-land.
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Et pengeinstitut kan således kun opsige et betalingsinstituts adgang til sine
betalingskontotjenester, såfremt at betalingsinstituttet ikke kan opfylde de
objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår, som pengeinstituttet har opstillet for betalingsinstituttets adgang til pengeinstituttets betalingskontotjenester.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker hertil, at når et pengeinstitut giver et betalingsinstitut adgang til sine betalingskontotjenester, skal
adgangen gives på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår. Vilkårene danner således grundlag for den måde, hvorpå pengeinstituttet skal håndtere kundeforholdet til betalingsinstituttet, herunder også
den proces pengeinstituttet skal igennem, når pengeinstituttet ønsker at ophæve kundeforholdet til betalingsinstituttet.
Pengeinstituttet må således godt stille objektive, ikke-diskriminerende og
proportionale vilkår om eksempelvis betaling for adgang og overholdelse
af den regulering, som betalingsinstitut og pengeinstitut er omfattet af. Betalingslovens regler er således ikke til hinder for, at et pengeinstitut efterlever sine forpligtelser i den finansielle lovgivning, herunder bl.a. hvidvaskreglerne.
Omvendt følger det modsætningsvist af betalingsloven, at pengeinstitutter
ikke må opstille subjektive, diskriminerende eller ikke-proportionale vilkår
for adgangen pengeinstituttets betalingskonti.
De ovenstående betingelser er efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
vurdering kumulative. Det betyder, at alle 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 villkår heller ikke i realiteten må medføre en skjult diskrimination mellem virksomheder. Dette betyder, at tillige effekten af et vilkår skal 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.
6

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
nødvendigt for at nå det tilsigtede (legitime) formål.

Et vilkår, der er fastsat proportionalt, skal også administreres proportionalt.
Det vil sige, at et pengeinstitut efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
vurdering må angive over for et betalingsinstitut, hvilke konkrete vilkår
betalingsinstituttet skal opfylde for at få adgang til pengeinstituttets betalingskontotjeneste. Herefter skal pengeinstituttet fastsætte en rimelig frist
for, at betalingsinstituttet får mulighed for at opfylde vilkårene og dermed
få adgang til pengeinstituttets betalingskontotjenes.ter.
Omfang af adgang
Det følger endvidere af betalingslovens § 63, stk. 1, 2. pkt., at adgangen
skal have et sådan omfang, at betalingsinstituttet kan udbyde betalingstjenester uhindret og effektivt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at denne bestemmelse omfatter et krav om, 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. 10 Pengeinstituttet må således ikke opstille tekniske såvel som ikke-tekniske hindringer, som vanskeliggør betalingsinstituttets levering af sine betalingstjenester på effektiv
VIS.

Vurdering
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, 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. 11

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer endvidere, a t - er et
betalingsinstitut i betalingslovens forstand, hvorfor er omfattet
af betalingslovens § 63. Styrelsen har lagt vægt på, a t - er registreret som et betalingsinstitut i Finanstilsynets virksomhedsregister. 12

10
Jf. lovbemærkninger til § 63 i Lovforslag nr. L 157 fremsat den 15. marts 201 7 af erh vervsministeren om
forslag til lov om betalinger.
11
https://virksomhedsregi ster.finanstilsynet.dk/virksomhed-under-tilsyn.html ?v=C9 A 79612-2F3B-E3119E l 8-0050568340B9

12
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Styrelsen vurderer på baggrund af det ovenstående, at Arbejdernes Landsbank o g - er omfattet afbetalingslovens§ 63. Arbejdernes Landsbank skal således som udgangspunkt g i v e - I adgang til pengeinstituttets betalingskontotjenester.

Arbejdernes Landsbanks ophævelse af 5. juli 2019 a f - samlede engagement med pengeinstituttet
Arbejdernes Landsbank har den 5. juli 2019 o p h æ v e t - samlede
engagement hos pengeinstituttet. Nedenfor følger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af ophævelsen i henhold til betalingslovens §
63, stk. 1.
samlede engagement er
Arbejdernes Landsbanks ophævelse a
baseret på et objektivt fastsat vilkår
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
ophævelse a f - samlede engagement er baseret på et objektivt
fastsat vilkår, der fremgår af Arbejdernes Landsbanks "Forretningsgang
for afbrydelse eller afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank", der fastlægger en proces for afbrydelse eller
afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes
Landsbank 13 .

Det fremgår af Arbejdernes Landsbanks "Forretningsgang for afbrydelse
eller afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank", at pengeinstituttet:

Arbejdernes Landsbank angiver i afsnit 2 i forretningsgangen en række kriterier for afbrydelse eller afvikling af eksisterende forretningsforbindelser
med erhvervskunder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henviser til styrelsens afgørelse af 28. juni 2019 samt Bilag 4 foren nærmere gennemgang
af disse.
Arbejdernes Landsbank har i afsnit 3 i pengeinstituttets "Forretningsgang
for afbrydelse eller afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskun-

13
Jf. Arbejdernes Landsbanks "Forretningsgang for afbrydelse eller afvikling afforretningsforbindelser med
erhvervskunde r i Arbejdernes Landsbank" af 3. april 201 9 (bilag 4).

8

der i Arbejdernes Landsbank" angivet en proces for afbrydelse eller afvikling af eksisterende forretningsforbindelse med erhvervskunder. Arbejdernes Landsbank skriver følgende i forretningsgangen:

Arbejdernes Landsbank har således i sin forretningsgang fastsat en proces
for afbrydelse eller afviklingen af en eksisterende forretningsforbindelse
med en erhvervskunde.

14
Jf. Arbejdernes Landsbanks "Forretningsgang for afbrydelse eller afvikling afforretningsforbindelser med
erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank" af 3. april 2019, side 3 -4 (bilag 4).

9

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forstår på den baggrund, at når Arbejdernes Landsbank skal eller kan afbryde eller afvikle en eksisterende forretningsforbindelse med en erhvervskunde, skal pengeinstituttet;

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan således konstatere, at Arbejdernes Landsbanks ophævelse a - samlede engagement med pengeinstituttet er konkret fastsat i "Forretningsgang for afbrydelse eller afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes
Lands bank".
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer derfor, at Arbejdernes
Landsbanks ophævelse a f - samlede engagement med pengeinstituttet er baseret på et objektiv fastsat vilkår.

Arbejdernes Landsbanks ophævelse a f - I samlede engagement
med pengeinstituttet er diskriminerende
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
ophævelse a f - samlede engagement med pengeinstituttet er diskriminerende.
10

Ophævelsen a - samlede engagement med Arbejdernes Landsbank er baseret på et objektivt vilkår, der er nedfældet i pengeinstituttets
"Forretningsgang for afbrydelse eller afvikling afforretningsforbindelser
med erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank", jf. ovenstående. Vilkåret
gælder for alle Arbejdernes Landsbanks erhvervskunder.
I den konkrete sag har Arbejdernes Landsbank den 4. april 2019 fremsendt
en række nye betingelser og vilkår t i l - . Arbejdernes Landsbank
fastsatte i samme brev en frist til 30. juni 2019 f o r - til at opfylde
pengeinstituttets nye betingelser og vilkår.
Den 5. juli 2019 fremsendte Arbejdernes Landsbank en skriftlig underrethvori det fremgår, at pengeinstituttet ophæver ning til samlede engagement med pengeinstituttet per 4. oktober 2019.
Arbejdernes Landsbank angiver i sin skriftlige underretning t i l _ ,
der har titlen: "Ophævelse a 1 - engagement hos Arbejdernes
anmodes om
Landsbank AJS" [styrelsens understregning], at: I
snarest muligt at iværksætte flytning til et andet pengeinstitut eller afvikling af sit samlede engagement hos banken. " 15

•

Arbejdernes Landsbank angiver i" Forretningsgang for afbrydelse eller afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes
Landsbank", at:

15

Jf. Arbejdernes Landsbank NS brev af 5. juli 2019 til
"Ophævelsen" (bilag 2).
Jf. Arbejdernes Landsbanks "Forretningsgang fo r afb rydelse eller afvikling af f orretningsforbindelser med
erhvervskunde r i Arbejdernes Landsbank" af 3. april 2019, afsnit 3, side 4 (bilag 4).
16

11

I nærværende sag har Arbejdernes Landsbank efter styrelsens vurdering
sendt selve ophævelsen a f - samlede engagement som det første
processkridt i afbrydelsen eller afviklingen a f - - samlede engagement hos pengeinstituttet. Denne administration af pengeinstituttets vilkår
er efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering i strid med Arbejdernes Landsbanks egen proces for afbrydelse eller afvikling af eksisterende forretningsforbindelser med erhvervskunder,. der er fastsat i "Forretningsgang for afbrydelse eller afvikling afforretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank".
Arbejdernes Landsbank har således ikke, efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, fulgt den proces, som pengeinstituttet har fastsat i
sin" Forretningsgang for afbrydelse eller afvikling afforretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank", jf. ovenstående. Arbejdernes Landsbank diskriminerer d e r f o r - i forhold til pengeinstituttets øvrige kunder.
Arbejdernes Landsbank har selv vurderet, at pengeinstituttet har fulgt sin
Arbejdernes
proces for ophævelse af kundeforholdet med
Landsbank har sit høringssvar af 17. september 2019 angivet, at pengeinstituttet " ... har modtaget adskillige henvendelser fra internationale korrespondentbanker vedrørende kundeforholdet m e d - .. ." 18 . Det
var derfor efter pengeinstituttets vurdering i overensstemmelse med forretningsgangen at afbryde samarbejdet m e d - I

I-

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer dog ikke, at der er oplysninger omhandlende i de medsendte henvendelse
der er til hinder for, at Arbejdernes Landsbank havde
fulgt sin proces for ophævelse af eksisterende kundeforhold.
17
Jf. Arbejdernes Landsbanks "Forretningsgang fo r afbrydelse eller afvikling affo rretningsforbindelser med
erhvervskunde r i Arbejdernes Landsbank" af 3. april 2019, afsnit 3 (bilag 4).
18
Jf. Arbejdernes Landsbanks høringssvar af 17. september 201 9 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, side
2 (bilag 6).
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Henvendelserne får således ikke styrelsen til at vurdere ophævelsen anderledes.
Efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering skulle Arbejdernes
Landsbank efter, at pengeinstituttet den 30. juni 2019 konstaterede, at
ikke levede op til pengeinstituttets nye betingelser og vilkår af
4. april 2019, skriftligt underrette- angive de konkrete forhold,
der giver anledning til afbrydelsen eller afviklingen og fastsætte en rimelige frist til at berigtige de forhold, der giver anledning til ophævelsen.
Såfremt- efter denne frist fortsat ikke havde berigtiget de forhold,
der gav anledning til ophævelse, skulle Arbejdernes Landsbank afgive
endnu en skriftlig underretning t i l - og deri fastsætte en yderligere kortere frist til berigtigelse af de relevante forhold. Hvis fortsat ikke havde berigtiget de forhold, der gav anledning til ophævelsen,
kunne Arbejdernes Landsbank efter udløbet af den senest fastsatte frist,
ophæve - s a m l e d e engagement med pengeinstituttet.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker endvidere, at når Arbejdernes Landsbank over for sine eksisterende erhvervskunder har valgt at fortroligholde, de dele af pengeinstituttets forretningsgange, der vedrører vilkår for afvikling eller afbrydelse af et samarbejde med en eksisterende erhvervskunde, stiller det skærpede krav til, at pengeinstituttet selv sikrer at
håndhævelse af vilkårene sker efter ikke diskriminerende principper.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer herefter samlet set, at Arbejdernes Landsbanks ophævelse af samlede engagement med
pengeinstituttet er diskriminerende.

Arbejdernes Landsbanks ophævelse af
I samlede engagement
med pengeinstituttet er ikke administreret proportionalt
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at Arbejdernes Landsbanks
ophævelse a - samlede engagement medl pengeinstituttet ikke er
administreret proportionalt.
13

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen traf den 28. juni 2019 afgørelse om,
at visse af Arbejdernes Landsbanks vilkår af 4. april 2019 ikke var i overensstemmelse med betalingslovens § 63, stk. 1.
I nærværende sag har Arbejdernes Landsbank i sit brev af 5. juli 2019 til
hvori pengeinstituttet ophæve ~ samlede engagement
hos pengeinstituttet, angivet om årsagen til ophævelsen at:

•

"Arbejdernes Landsbank fremsendte den 4. april 2019 en
række betingelser og vilkår t i l - - [. .. ] som kunden
skulle opfylde senest den 30. juni 2019 for at opretholde sit
blev samtidig orienteret
engagement hos banken.
om, at banken - i overensstemmelse med bankens relevante
forretningsgang for erhvervskunder -- forbeholdt sig ret til at
afbryde eller afvikle forretningsforbindelsen med
hvis kunden ikke, på en for banken tilfredsstillende måde, dokumenterede og redegjorde for opfyldelsen af betingelserne
og vilkårene senest den 30. juni 2019. [ .. .]
Arbejdernes Landsbank kan imidlertid pr. dags dato konstatere, at banken ikke har modtaget dokumentation for, at
opfyldte betingelserne og vilkårene pr. 30. juni
2019. Banken ophæver på denne baggrund- som varslet den
4. april 2019 og i overensstemmelse med bankens relevante
samlede
forretningsgang for erhvervskunder - engagement hos banken.
anmodes om snarest at iværksætte flytning til et
andet pengeinstitut eller afvikling af sit samlede engagement
hos banken. Flytningen eller afviklingen skal senest være effektueret den 15. august 2019 for ( i ) I - udenlandske
erhvervskunder for så vidt angår den del af de udenlandske
samlede
erhvervskunder, der overstiger % af
erhvervskunder, (ii) udenlandske erhvervskunders transaktioner, som v i a · - - gennemføres gennem
banken, der overstige, % af
samlede udenlandudenlandske foreningsske transaktioner, (iii) kunder for så vidt angår den del af de udenlandske forenings% af
samlede forkunder, der overstiger •
kunder, hvis virkeningskunder, og (iv)
somhed primært består i udstedelse eller forhandling af, eller
som på anden vis relaterer sig til, virtuelle valutaer (kryptovalutaer). Flytningen eller afviklingen af alle resterende kunder skal være effektueret senest den 4. oktober
2019. Det vil efter disse skæringsdatoer ikke længere være

•

•

•

••••••

•

-
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at gennemføre betalingstransaktioner
muligt for
for de pågældende kundegrupper ved hjælp af bankens betalingsinfrastruktur. " 19 [styrelsens understregning]

Endvidere angiver Arbejdernes Landsbank i sine bemærkninger af 5. august 2019 t i l - klage af 11. juli 2019, at:
"Som følge af tavshedspligten i Hvidvasklovens § 38 er Ar beidernes Landsbank imidlertid forhindrede i at give
nærmere information om, hvilke dele af bankens betingelser og vilkår for kundens opretholdelse af sit engagement
hos banken, dateret 4. april 2019, som kunden ikke opfylder. " 20 [styrelsens understregning]

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af Arbejdernes
Landsbanks bemærkninger af 5. august 2019 anmodet Finanstilsynet om
bemærkninger til bl.a. hvidvasklovens § 38. Finanstilsynet oplyser i en email af 29. august 2019 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at:
"Tavshedspligten i hvidvasklovens § 38 indeholder en snævert afgrænset tavshedspligt, der vedrører oplysninger om
1. at der er givet underretning efter hvidvasklovens §
26,
2. oplysninger om, at det overvejes, hvorvidt en sådan
underretning skal gives, og
3. oplysninger om, at der er eller vil blive iværksat en
undersøgelse af, om der er tale om hvidvask eller finansiering af terrorisme, jf § 25.
Tavshedspligten omfatter kun disse oplysninger. I bemærkningerne til hvidvaskloven (lovforslag nr. L 41/2016) gives
følgende eksempel:
"Hvis en virksomhed får mistanke om, at en ansat i en anden
virksomhed hvidvasker udbytte fra feks. underslæb eller
mandatsvig over for virksomheden, er bestemmelserne ikke
til hinder for, at den førstnævnte virksomhed kan oplyse den
sidstnævnte virksomhed om mistanken om underslæb eller
mandatsvig. Dette kan ske som led i almindelig kriminalitetsforebyggelse. Den førstnævnte virksomhed vil derimod ikke
kunne oplyse den sidstnævnte virksomhed om, at der er givet

19

•

Jf. Arbejdernes Landsbank NS brev af 5. juli 2019 t i l • - - "Ophævelsen" (bilag 2).
Jf. Arbejdernes Landsbank N S brev af 5. august 201 9 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, side 1 (bilag
3).
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underretning efter forslagets § 26. ,,,,21 [styrelsens understregning]
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forstår således, at hvidvasklovens §
38 ikke var til hinder for, at Arbejdernes Landsbank nærmere angav over
- • hvilke forhold, s o m - skulle berigtige for at få adgang
til Arbejdernes Landsbanks betalingskontotjenester.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer derfor, at Arbejdernes
Landsbanks ophævelse a f - samlede engagement hos pengeinstituttet ikke er administreret proportionalt, idet Arbejdernes Landsbank ikke
i sit brev af 5. juli 2019 t i l - nærmere angiver, hvilke forhold, der
giver anledning til pengeinstituttets ophævelse a f l - samlede engagement med pengeinstituttet.
I nærværende sag har Arbejdernes Landsbank g i v e t - en frist på
41 dage fra 5. juli 2019 til 15. august 2019 til at afvikle eller flytte visse
.
kundetyper, herunder
Endvidere har Arbejdernes Landsbank g i v e t - - en frist på 91 dage
fra 5. juli til 4. oktober 2019 til at afvikle eller f l y t t e - resterende
kunder.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at styrelsen tidligere over
for Arbejdernes Landsbank har angivet, at en opsigelsesfrist på mindst 6
måneder ville være proportional i den konkrete sag, jf. udkast til afgørelse
af 22. november 2019. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderede på
baggrund af oplysningerne i den konkrete sag22 , at en realistisk tidsramme
for en forsvarlig og sikker flytning af et betalingsinstituts betalingskonti
som minimum skal være seks måneder. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen lagde vægt på, at betalingskortordninger som f x - o g opererer med en konverteringsproces på op til tre måneder. Hertil skal der
tillægges tid til indgåelse af nye aftaler og eventuelle tekniske udfordringer
og tests.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer i nærværende sag, at Arbejdernes Landsbank ikke har administreret ophævelsesfristerne proportionalt, idet Arbejdernes Landsbank ikke har fastsat en frist, der praktisk giver
mulighed for dels at berigtige de forhold, der giver anledning til
ophævelsen og dels g i v e r - mulighed for at kunne etablere nye
forretningsforhold til et andet pengeinstitut.

21

fra--

Jf. Finanstilsynets e-mail af 29. august 2019 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (bilag 5).
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sag: 18/17453 Henvendelse
om adgang til betalingskonti i Arbejdernes Landsbank.

22
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Hvis Arbejdernes Landsbank havde fulgt processen angivet i pengeinstituttets "Forretningsgang for afbrydelse eller afvikling af forretningsforbindelser med erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank",

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund samlet set,
at Arbejdernes Landsbanks ophævelse a f - samlede engagement
med pengeinstituttet ikke er administreret proportionalt.

•

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker endvidere, at når Arbejdernes Landsbank over for sine eksisterende erhvervskunder har valgt at for17

troligholde de dele af pengeinstituttets forretningsgange, der vedrører vilkår for afvikling eller afbrydelse af et samarbejde med en eksisterende erhvervskunde, stiller det skærpede krav til pengeinstituttets formidling af
årsagen til afbrydelsen eller afviklingen.
Efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering vil fristerne først
kunne regnes fra det tidspunkt, hvor en kunde bliver bekendt med de(t)
forhold, der giver anledning til afbrydelse eller afvikling af forretningsforbindelsen med kunden. I den konkrete sag blev · - først bekendt
med de forhold, der gav anledning til Arbejdernes Landsbanks ophævelse
afbetalingsinstituttets samlede engagement den 14. august 2019, jf. nedenstående gennemgang.

Vurdering af Arbejdernes Landsbanks brev af 14. august 2019
Det forhold, at Arbejdernes Landsbank den 14. august 2019 eftersendte en
begrundelse for sin ophævelse a f - samlede engagement hos pengeinstituttet samt udskød fristen for flytningen eller afviklingen af visse af
kundetyper, således, a t - samlede engagement ophæves per 4. oktober 2019, ændrer efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
vurdering ikke ved, at ophævelsen er i strid med betalingslovens § 63, stk.
1.

Det skyldes for det første, at Arbejdernes Lands.bank har diskrimineret
ved ikke at følge den proces, som pengeinstituttet har for afbrydelse eller afvikling af pengeinstituttets øvrige erhvervskunder. Det skyldes for det andet, at Arbejdernes Landsbank ikke ved ophævelsen i brev af
5. juli 2019 t i - nærmere angav, hvilke forhold, der gav anledning
til pengeinstituttets ophævelse a f - samlede engagement med pengeinstituttet. Det skyldes endelig, at Arbejdernes Landsbank ikke har administreret ophævelsesfristerne proportionalt, idet Arbejdernes Landsbank
ikke har fastsat en frist, der praktisk g i v e r - mulighed for dels at
berigtige de forhold, der giver anledning til ophævelsen og dels giver
mulighed for at kunne etablere nye forretningsforhold til et andet pengeinstitut.

•

---oOo---

Klagevejledning
En eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Konkurrenceankenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, jf. betalingslovens § 145, stk. 4.
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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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