Nets Denmark A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup

Til den ansvarlige for Leverandørservice

CVR-nr. 20 01 61 75
www.nets.eu
/ Payment Services

12. juli 2019
Varsling af kommende ændringer i Leverandørservice

Ved indførelse af det europæiske betalingsdirektiv PSD2, implementeret i Danmark via ”Lov om betalinger”, er kravene til
forbrugerbeskyttelse og sikkerhed ved indgåelse af betalingstilladelser blevet skærpet. Det gælder også oprettelse af betalingstilladelser i Leverandørservice.
For kreditorer, der benytter Leverandørservice, betyder det, at Nets varsler ændring i de generelle regler for kreditorer med
virkning fra den 14. september 2019.
De nye regler og vilkår vil være tilgængelige på Nets.dk under Leverandørservice senest 14. juli 2019.
Det centrale element i forhold til betalingstilladelser er, at der stilles nye krav til måden, hvorpå de indgås. Fremover skal
jeres kunder godkende betalingstilladelser online/digitalt med ”Strong Customer Authentication” (herefter SCA) ved aftalens indgåelse. I kan læse mere om baggrunden for ændringerne på www.nets.eu/dk-da/ls-aendring.

Ændret praksis for oprettelse/ændring af betalingstilladelse til Leverandørservice
Transaktion 510 – som kreditor
Det vil med virkning fra 31. december 2019 ikke længere være muligt at
à Oprettelse af betalingstilladelser
oprette betalingstilladelser via transaktion 510, i filleverancer fra kreditotil Leverandørservice
rer, da løsningen ikke overholder reglerne om SCA i PSD2.
è Der udvikles en ny løsning til tilmelding af betalingstilladelser.
Den nye løsning implementeres 3. december 2019 og beskrives nedenfor og på www.nets.eu/dk-da/ls-aendring.
Transaktion 595 – som kreditor
à Ændring af kreditornummer

En betalingstilladelse i Leverandørservice kan ikke overdrages fra en kreditor til en anden kreditor, og dermed fra et kreditornummer til et andet.
Betalingstilladelsen skal annulleres og der skal oprettes en ny betalingstilladelse til et nyt kreditornummer.
Derfor fjernes muligheden for at overdrage en betalingstilladelse fra en
kreditor til en anden via transaktion 595. Det vil fortsat være muligt at anvende transaktion 595 til at ændre kundenummer under forudsætning af,
at det sker under samme kreditornummer.
Ændringen gennemføres med virkning fra 14. september 2019.
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Ændring af regler og vilkår for betalingstilladelser
Regler om oprettelse af betalingstilNye regler for oprettelse af betalingstilladelser
ladelser
Online/digital oprettelse af betalingstilladelser skal verificeres og godkenà Regler om SCA og dokumentation
des ved indhentning af SCA.
Regler om ændring af betalingstilladelser
à Visse ændringer kræver sletning og
oprettelse af ny betalingstilladelse

Nye regler for ændring af betalingstilladelser
Ændring af en kommerciel aftale kan medføre krav om indhentning af ny
SCA på den eksisterende aftale, såfremt betalingsforpligtelsen øges. Indgås ny kommerciel aftale om nye services, skal der oprettes en ny betalingstilladelse og indhentes ny SCA.
Ved debitors flytning af konti/engagement til et andet pengeinstitut, flyttes betalingstilladelsen af debitors nye pengeinstitut.
Betalingstilladelser kan ikke flyttes til en anden kreditor. Ligeledes kan
betalingstilladelser ikke flyttes fra en debitor til en anden. Betalingstilladelsen skal i begge tilfælde slettes og oprettes på ny med indhentning af
SCA.
è Læs hvad der kræves ved ændringer af betalingstilladelser
www.nets.eu/dk-da/ls-aendring.

Øvrige ændringer af regler og vilkår
Regler om udbetaling
à Alene hvor der er sammenhæng
med en forudgående opkrævning

Præcisering af regler for udbetaling. Denne service er begrænset til de tilfælde, hvor der er en direkte sammenhæng til en forudgående opkrævning i form af en refundering. Eksempelvis slutafregning efter aconto indbetalinger. Servicen må ikke anvendes til andre former for udbetalinger.

LS Tilmeldingslink - Ny løsning til oprettelse af betalingstilladelser
Nets udvikler et nyt LS tilmeldingslink, der lever op til lovens krav om SCA. SCA vil i den nye løsning blive afgivet via ”Privat
NemID til Erhverv” eller ”NemID medarbejdersignatur”. Løsningen vil gøre det enkelt at indgå aftaler om betalingstilladelser
i overensstemmelse med lovgivningen.

Det skal I være opmærksomme på
Anvender I i dag Nettilmeldingsløsningen:
Den nuværende nettilmeldingsløsning vil med virkning fra 3. december 2019 automatisk blive erstattet af det nye LS Tilmeldingslink. Det hidtil anvendte hyperlink/URL adresse ændres ikke. Der vil ske mindre tilpasninger af brugeroplevelsen i debitors tilmeldingsflow, i form af visuelle opdateringer samt tilføjelse af SCA til godkendelse af LS betalingstilladelsen med
NemID.
Sender I selv oprettelser via 510 transaktionen:
Da denne filløsning lukkes ned med virkning fra 31. december 2019, skal I en anden løsning. I kan med virkning fra 3. december 2019 implementere det nye LS Tilmeldingslink som beskrevet ovenfor.
Hold jer løbende orienteret om vores nye LS Tilmeldingslink på Nets.dk og bliv opdateret via vores nyhedsbrev Pay Attention.
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Har I spørgsmål?
Har I spørgsmål til ændringerne beskrevet i dette brev, vil I kunne finde yderligere information på
www.nets.eu/dk-da/ls-aendring.

Venlig hilsen
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