Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Att.: Julie Kragh Kruse og Mathilde Sylvest-Johansen
jkk@kfst og mjo@kfst.dk
Journalnummer SIF-17/07891-47

København, den 19. oktober 2017

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige
abonnement for Dankortet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 16. oktober udsendt en høring over forslag til
bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement for Dankortet.
De væsentligste forslag til ændringer omfatter jf Styrelsens høringsbrev for det første, at det
skal være muligt for en betalingsmodtager i bestemte abonnementsintervaller at træde ud
(opt out) af abonnementsordningen, og i stedet indgå anden aftale med indløser. Dette vil
dog ikke medføre, at abonnementsbetalingen for de tilbageværende betalingsmodtagere stiger. Abonnementsbetalingen skal således forblive uændrede for de betalingsmodtagere, som
er med i abonnementsordningen.
Bemærkninger fra DSK
For DSK er det afgørende med fortsat opbakning til Dankortet som det mest udbredte, og
samlet set, billigste betalingsmiddel i Danmark.
DSK støtter på den baggrund den foreslåede model, der sikrer fleksibilitet så også betalingsmodtagere med ganske få transaktioner med fordel kan modtage Dankort fremover.
For DSK er det relevant, at det ikke er i tilfældige abonnementsintervaller, men på de nederste trin for betalingsmodtagere få transaktioner. Set fra forbrugerside er det positivt med et
sikkert betalingsmiddel, der nærmest er lige så udbredt som kontanter. Også på den baggrund er det nødvendigt med nogle beskedne justeringer, så de mindste betalingsmodtagere
også i fremtiden finder Dankortet attraktivt.
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Helt generelt er det i øvrigt af afgørende betydning, at abonnementsmodellen fortsat er reguleret i en bekendtgørelse og at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ligeledes fortsat skal
revidere det samlede omkostningsniveau, der indgår i betalingen for Dankortet.
DSK står naturligvis til rådighed, hvis der er behov for at redegøre nærmere for dele af dette
høringssvar.

Med venlig hilsen

Claus Bøgelund Nielsen
Vicedirektør
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