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Bytteveiledning 
 
 
I henhold til implementering av betalingskontodirektivet (2014/92/EU) har Ferratum Bank p.l.c. den 
glede å underrette deg om at du nå lett kan bytte fra en betalingskonto til en annen på Malta eller 
på annen måte enkelt overføre midlene dine fra en gammel betalingskonto til en nyåpnet 
betalingskonto i EØS. 
 
Hvis du ønsker å søke om å bytte tjenester, vær vennlig å følge anvisningene som er angitt under, 
og ta hensyn til den delen av denne bytteveiledningen som kan ha interesse for deg. 
 
Del I av den foreliggende bytteveiledningen har som mål å informere deg om tilbudet om å bytte 
tjeneste når også den involverte leverandøren av betalingstjenester (PSP) holder til på Malta.  Vær 
i denne sammenheng oppmerksom på at de byttetjenestene som tilbys av Ferratum Bank P.l.C., ikke 
omfatter overføring av eller mottak av avtalegiro.  
 
Del II av den foreliggende bytteveiledningen har som mål å informere deg om tilbudet om å overføre 
midler fra en gammel betalingskonto til en nyåpnet betalingskonto når den andre involverte 
leverandøren av betalingstjenester (PSP) holder til i et EØS-land (Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde) utenfor Malta. 
 
Del III av den foreliggende bytteveiledningen har til slutt som mål å gi deg ytterligere informasjon 
om gebyrer og klageprosedyrer i forbindelse med byttetjenestene.  
 
 
 

DEL I 
 

Byttetjenester mellom PSP-er som holder til på Malta 
 

 
1. Åpne din nye bankkonto 
 
Hvis du ikke allerede har gjort det, vær vennlig å åpne en ny konto hos en leverandør av 
betalingstjenester (PSP) etter eget valg (den “mottakende PSP”) som du ønsker å bytte de valgte 
betalingstjenestene til, og som tidligere ble tilbudt av en annen PSP (den “overførende PSP”). 
 
2. Send byttefullmakten 
 
Den mottakende PSP vil be deg om å sende en skriftlig fullmakt. Når du sender en slik fullmakt, gir 
du ditt samtykke til å fortsette arbeidet med å bytte til de involverte PSP-ene. Du må også angi 
datoen for når stående ordrer for kredittoverføringer skal gjennomføres fra den betalingskontoen 
du åpnet eller allerede hadde hos den mottakende PSP, hvis den angitte datoen er minst seks (6) 



 
 

 

 

   

2 

 

arbeidsdager etter den datoen som den mottakende PSP får følgende informasjon fra den 
overførende PSP: 
 

(i)    en liste over de eksisterende stående ordrer for kredittoverføringer;  
 den tilgjengelige informasjonen om mandater for avtalegiro som byttes;1; 
(iii)  de gjentakende og innkommende kredittoverføringene; og 
(iv) de kreditordrevne avtalegiroene som er gjennomført på din betalingskonto i de 
foregående tretten (13) månedene2. 

 
Når de oppgavene som er beskrevet under punkt 1. og punkt 2. over, er gjennomført av deg, da vil 
de involverte PSP-ene fortsette i henhold til avsnittene nedenfor hvis den mottakende PSP har blitt 
gitt all den informasjonen og dokumentasjonen som er nødvendig for det formålet: 
 
A. Innledende oppgaver for den mottakende PSP 
 

• Umiddelbart etter mottak av din fullmakt vil den mottakende PSP gi deg en PDF-kopi av 
den fullmakten som er sendt. 

 

• Innen to (2) arbeidsdager etter mottak av din fullmakt skal den mottakende PSP be den 
overførende PSP om å gjennomføre følgende oppgaver, hvis det kreves i den fullmakten 
som er sendt: 
 
a) Overføring til den mottakende PSP og (hvis du krever det) til deg av: 

 
(i)    en liste over de eksisterende stående ordrer for kredittoverføringer; og 
(ii) den tilgjengelige informasjonen om mandater for avtalegiro som byttes.3. 
 

b) Overføring til den mottakende PSP og (hvis du krever det) til deg av tilgjengelig 
informasjon om: 
 
(i)  gjentakende og innkommende kredittoverføringer; og 

 
1 Husk på at Ferratum Bank p.l.c. ikke tilbyr tjenester for avtalegiro. Når Ferratum Bank p.l.c. derfor opptrer som 
overførende PSP, er Ferratum Bank p.l.c. ikke pliktig til å gi den mottakende PSP informasjon om mandater for avtalegiro 
som blir byttet. 
 
2 Husk at Ferratum Bank p.l.c. ikke tilbyr tjenester for avtalegiro. Når Ferratum Bank p.l.c. derfor opptrer som 
overførende PSP kan ikke Ferratum Bank p.l.c. gi den mottakende PSP informasjon om kreditordrevne avtalegiroer 
som er gjennomført på din betalingskonto i de foregående tretten (13) månedene. 
 
3 Husk at Ferratum Bank p.l.c. ikke tilbyr tjenester for avtalegiro. Når Ferratum Bank p.l.c. derfor opptrer som 
mottakende PSP, er Ferratum Bank p.l.c. ikke pliktig til å be den overførende PSP om informasjon om mandater for 
avtalegiro som blir byttet. 
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(ii) kreditordrevne avtalegiroer som er gjennomført på din betalingskonto i de 
foregående tretten (13) månedene4. 
 

c) Slutte å akseptere avtalegiroer5 og innkommende kredittoverføringer med virkning 
fra den datoen som er angitt i fullmakten (men begrenset til det tilfellet at den 
overførende PSP ikke har et system for automatisk omdirigering av de innkommende 
kredittoverføringene og avtalegiroene til den betalingskontoen du har hos den 
mottakende PSP). 
 

d) Kansellering av stående ordrer med virkning fra den datoen som er angitt i 
fullmakten. 
 

e) Overføring av eventuell gjenværende positiv balanse til den betalingskontoen du har 
åpnet eller allerede hadde hos den mottakende PSP på den datoen som er angitt i 
fullmakten. 
 

f) Stenging av den betalingskontoen som du hadde hos den overførende PSP på den 
datoen som er angitt i fullmakten. 

 
 
B. Ytterligere oppgaver for den overførende PSP 
 

• Ved mottak av en forespørsel fra den mottakende PSP skal den overførende PSP 
gjennomføre følgende oppgaver, hvis dette kreves i den fullmakten som er sendt: 

 
a) innen fem (5) arbeidsdager sende til den mottakende PSP og (hvis du krever det) til 

deg: 
 

(i)    en liste over de eksisterende stående ordrer for kredittoverføringer;  
(ii)   den tilgjengelige informasjonen om mandater for avtalegiro som byttes;6 
(iii)  de gjentakende og innkommende kredittoverføringene; og 

 
4 Husk at Ferratum Bank p.l.c. ikke tilbyr tjenester for avtalegiro. Når Ferratum Bank p.l.c. derfor opptrer som 
mottakende PSP, er ikke Ferratum Bank p.l.c. pliktig til å be den overførende PSP informasjon om kreditordrevne 
avtalegiroer som er gjennomført på din betalingskonto i de foregående tretten (13) månedene. 
 
5 Husk at Ferratum Bank p.l.c. ikke tilbyr tjenester for avtalegiro. Når Ferratum Bank p.l.c. derfor opptrer som 
mottakende PSP, er Ferratum Bank p.l.c. ikke pliktig til å be den overførende PSP om å slutte å akseptere avtalegiroer. 
 
6 Husk at Ferratum Bank p.l.c. ikke tilbyr tjenester for avtalegiro. Når Ferratum Bank p.l.c. derfor opptrer som 
overførende PSP, er Ferratum Bank p.l.c. ikke pliktig til å gi den mottakende PSP informasjon om mandater for avtalegiro 
som blir byttet. 
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(iv)  de kreditordrevne avtalegiroene som er gjennomført på din betalingskonto i de 
foregående tretten (13) månedene.7 

 
b) Slutte å akseptere innkommende kredittoverføringer og avtalegiroer8på 

betalingskontoen med virkning fra den datoen som er angitt i fullmakten som er 
sendt (der den overførende PSP ikke har et system for automatisk omdirigering av 
innkommende kredittoverføringer og avtalegiroer til den betalingskontoen du har 
eller har åpnet hos den mottakende PSP). I dette tilfellet skal den overførende PSP 
informere, innen fem (5) arbeidsdager, deg og dine betalere eller 
betalingsmottakere, alt etter hva som er tilfellet, om grunnen til manglende 
gjennomføring av den aktuelle betalingstransaksjonen. 

 
c) kansellere stående ordrer fra datoen som er angitt i den fullmakten som er sendt. 

 
d) overføre eventuell gjenværende positiv balanse fra betalingskontoen til den 

betalingskontoen du har åpnet eller har hos den mottakende PSP på den datoen som 
er angitt i den fullmakten som er sendt. 
 

e) stenge betalingskontoen på den datoen som er angitt i den fullmakten som er sendt 
hvis du ikke har noen utestående forpliktelser knyttet til den betalingskontoen og de 
handlingene som er beskrevet under bokstavene a), b) og c) over, er fullført. Der 
eventuelle utestående forpliktelser hindrer at betalingskontoen stenges, skal du 
umiddelbart få informasjon fra den overførende PSP. 

 
C. Endelige oppgaver for den mottakende PSP 
 

• Innen fem (5) arbeidsdager fra mottak av informasjonen fra den overførende PSP, som 
omtalt i avsnitt B (a) over, skal den mottakende PSP, hvis det gis anledning til det i din 
fullmakt og i den utstrekning informasjonen som gis av den overførende PSP eller av deg 
selv, setter den mottakende PSP i stand til å gjøre det, gjennomføre følgende oppgaver: 
  
a) Sette opp de stående ordrene for kredittoverføringer som du har bedt om, og 

gjennomføre dem med virkning fra den datoen som er angitt i den fullmakten som 
er sendt. 
 

 
7 Husk at Ferratum Bank p.l.c. ikke tilbyr tjenester for avtalegiro. Når Ferratum Bank p.l.c. derfor opptrer som 
overførende PSP, er ikke Ferratum Bank p.l.c. pliktig til å gi den mottakende PSP informasjon om kreditordrevne 
avtalegiroer som er gjennomført på din betalingskonto i de foregående tretten (13) månedene. 
 
8 Husk at Ferratum Bank p.l.c. ikke tilbyr tjenester for avtalegiro. Derfor gjelder ikke plikten til å slutte å akseptere 
avtalegiroer Ferratum Bank p.l.c. når denne opptrer som overførende PSP. 
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b) Foreta alle nødvendig forberedelser for å akseptere avtalegiroer, og akseptere dem, 
med virkning fra den datoen som er angitt i den fullmakten som er sendt.9Informere 
de betalerne som er angitt i den fullmakten som er sendt, og som foretar de 
gjentakende og innkommende kredittoverføringene til din betalingskonto, om 
detaljene om din betalingskonto hos den mottakende PSP samt om datoen som 
denne betalingskontoen skal brukes fra til slike overføringer.10  
  

c) Overføre til betalerne som er nevnt under bokstav c) over i avsnitt C, en kopi av den 
fullmakten som er sendt, og be deg eller den overførende PSP om å gi eventuell 
manglende informasjon om slike innkommende kredittoverføringer.  
 

d) Informere de betalingsmottakerne som er angitt i den fullmakten som er sendt, og 
som bruker avtalegiro for å innhente penger fra din betalingskonto, om detaljene for 
din betalingskonto hos den mottakende PSP samt om datoen som avtalegiroer kan 
hentes ut fra den betalingskontoen.11 
  

e) Den mottakende PSP skal også overføre til slike betalingsmottakere en kopi av den 
fullmakten som er sendt, og be deg eller den overførende PSP om å gi eventuell 
manglende informasjon om slike avtalegiroer.  

 
 

DEL II 
 

Tilrettelegging for å åpne kontoer på tvers av landegrensene mellom PSP-er som holder 
til i EØS 

 
Hvis du ønsker å åpne en ny betalingskonto hos en PSP som befinner seg i en medlemsstat i EØS 
som ikke er Malta, må du følge anvisningene som gis nedenfor. 
 
1.   Informere den PSP der du nå har en betalingskonto. 
 
Som første skritt, må du informere den PSP der du har en betalingskonto, om at du ønsker å åpne 
en ny betalingskonto hos en annen PSP i en annen medlemsstat i EØS. 

 
9 Husk at Ferratum Bank p.l.c. ikke tilbyr tjenester for avtalegiro. Når derfor Ferratum Bank p.l.c. opptrer som 
mottakende PSP, her ikke Ferratum Bank p.l.c. plikt til foreta noen som helst nødvendige forberedelser til å akseptere 
avtalegiroer, og så akseptere dem, med virkning fra den datoen som er angitt i den fullmakten som er sendt. 
 
10 Hvis du foretrekker personlig å gi den informasjonen som nevnes under bokstav (c) i avsnitt C. til de relevante 
betalerne, i stedet for å gi fullmakt til den mottakende PSP om å gjøre det, vil den mottakende PSP gi deg standardbrev 
for å kunne gjøre dette. 
 
11 Hvis du foretrekker personlig å gi den informasjonen som nevnes under bokstav (e) i avsnitt C. til de relevante 
betalingsmottakerne istedet for å gi fullmakt til den mottakende PSP om å gjøre det, vil den mottakende PSP gi deg 
standardbrev for å kunne gjøre dette. 
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Når du har gjennomført den oppgaven som er beskrevet under punkt 1 ovenfor, skal den PSP-en 
som mottar forespørselen din, utføre følgende oppgaver på den datoen som er angitt av kunden, 
som skal være minst seks (6) arbeidsdager etter mottak av forespørselen fra deg: 
 

a) Gi deg, gratis: 
 
(i)    en liste over alle gjeldende aktive stående ordrer for kredittoverføringer og 
debitordrevne mandater for avtalegiroer, der de er tilgjengelige; og 
(ii)   den tilgjengelige informasjonen om gjentakende og innkommende kredittoverføringer 
og kreditordrevne avtalegiroer gjennomført på din betalingskonto i de foregående tretten 
(13) månedene.12 
 

b) Stenge betalingskontoen som du har. 
 

Merk at gjennomføringen ved PSP-en som mottar forespørselen din, av de oppgavene som er 
nevnt under punkt a) og b) over, skal være betinget av at du ikke har noen utestående 
forpliktelser på den aktuelle betalingskontoen.  
 
Der utestående forpliktelser hindrer PSP-en i å motta din forespørsel om å stenge 
betalingskontoen som du har i samsvar med punkt b) over, skal den samme PSP-en umiddelbart 
informere deg om slike omstendigheter. 

 
2.   Be den PSP-en der du nå har en betalingskonto, om å overføre dine tilgjengelige midler til den 
andre PSP-en som befinner seg i en annen EØS-medlemsstat enn Malta. 
 
Hvis du ønsker det, kan du be den PSP-en der du nå har en betalingskonto, om å overføre en 
eventuell positiv balanse som gjenstår på den kontoen, til den betalingskontoen som du har åpnet 
eller allerede har hos den nye PSP-en som befinner seg i en annen EØS-medlemsstat. I dette tilfellet 
skal den PSP-en som mottar forespørselen din, gi deg de relevante malene for å kunne fortsette 
med den relevante overføringen, der du skal skrive inn alle detaljer for å identifisere 
betalingskontoen som du har åpnet eller hadde hos den nye PSP-en som befinner seg i en annen 
EØS-medlemsstat, samt en slik ny PSP. 
 
Når du har gjennomført den oppgaven som er beskrevet under punkt 2 ovenfor, skal den PSP-en 
som mottar forespørselen din, utføre følgende oppgaver på den datoen som er angitt av kunden, 
som skal være minst seks (6) arbeidsdager etter mottak av forespørselen fra deg: 
 

 
12 Merk at når den forespurte PSP-en gjør de oppgavene som er beskrevet under bokstav a), skal det ikke innebære 
noen forpliktelse fra PSP-en som befinner seg i den andre EØS-medlemsstaten der du ønsker å åpne en betalingskonto, 
om å sette opp de tjenestene som de ikke leverer. Husk i denne sammenheng på at Ferratum Bank p.l.c. ikke tilbyr 
tjenester for avtalegiro.  
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c) overføre en eventuell positiv balanse som gjenstår på betalingskontoen som forbrukeren 
har, til betalingskontoen som forbrukeren har åpnet eller har hos den nye leverandøren av 
betalingstjenester som befinner seg i en annen medlemsstat; 

 
Merk at gjennomføringen ved PSP-en som mottar forespørselen din, av de oppgaven som er 
nevnt under punkt c) over, skal være betinget av at du ikke har noen utestående forpliktelser på 
den aktuelle betalingskontoen.  
 

 
 

DEL III 
 

Informasjon om gebyrer og klageprosedyrer 
 

 
A. Gebyrer13: 
 

• Den overførende PSP og den mottakende PSP skal gi deg gratis tilgang til 
personopplysninger om eventuelle eksisterende stående ordrer og avtalegiroer som 
gjelder de kontoene du har.   
  

• Den overførende PSP skal ikke ta betaling av deg eller den mottakende PSP for å gi den 
sistnevnte følgende informasjon: 
  

(i)    en liste over de eksisterende stående ordrer for kredittoverføringer;  
(ii)   den tilgjengelige informasjonen om mandater for avtalegiro som byttes14; 
(iii)  de gjentakende og innkommende kredittoverføringene; og 
(iv) de kreditordrevne avtalegiroene som er gjennomført på din betalingskonto i de 
foregående tretten (13) månedene.15 
 

• Den overførende PSP eller den mottakende PSP kan avkreve deg et gebyr for alle de 
andre tjenestene som er nevnt under avsnitt A til C av del I over, som ikke er nevnt under 
punktene over i avsnitt A, hvis et slikt gebyr er rimelig og i tråd med de faktiske 
kostnadene til leverandøren av betalingstjenestene for å gi den relevante tjenesten. 

 

 
13 Merk at den informasjonen som gjelder gebyrer i avsnitt A. av del III i den foreliggende bytteveiledningen, bare gjelder 
med hensyn til byttetjenesten som tilbys av PSP-er som befinner seg på Malta. 
 
14 Husk at Ferratum Bank p.l.c. ikke tilbyr tjenester for avtalegiro. Derfor gjelder ikke de relevante gebyrene her når 
Ferratum Bank p.l.c. opptrer som overførende PSP. 
 
15 Husk at Ferratum Bank p.l.c. ikke tilbyr tjenester for avtalegiro. Derfor gjelder ikke de relevante gebyrene her når 
Ferratum Bank p.l.c. opptrer som overførende PSP. 
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B. Klageprosedyre:  
 
Hvis ikke du er fornøyd med kvaliteten eller hvis du har lagt merke til feil i leveringen av 
byttetjenestene som er beskrevet i del I eller del II av denne bytteveiledningen, unntatt de 
tjenestene som ikke tilbys av Ferratum Bank p.l.c. som angitt i denne bytteveiledningen, kan du 
sende klagen din via e-post eller via Internett-kontoens meldingssenter til: 
 

The Complaints Office , 
Ferratum Bank p.l.c., ST Business Centre, 120 The Strand, Gzira GZR 1027, Malta. 

 

Ferratum Bank p.l.c. vil prøve å svare på klagen din på telefon eller så snart som det er rimelig. Hvis 
Ferratum Bank p.l.c. forstår at saken vil kreve større innsats for å løses, vil klagen din bli grundig 
undersøkt og besvart skriftlig så snart som mulig, men ikke senere enn 15 (femten) dager. 
 
Hvis du ikke er fornøyd, kan du sende en skriftlig klage til Office of the Arbiter for Financial Services. 
Se kontaktopplysninger nedenfor: 
  

− via vanlig brev eller rekommandert brev til: The Office of the Arbiter for Financial Services, 
First Floor, Pjazza San Kalcidonuju, Floriana FRN 1530, Malta; eller 

 

− via e-post til: info@financialarbiter.org.mt 
  
Ytterligere informasjon kan fås på det offisielle nettstedet: www.financialarbiter.org.mt 
Gratis telefon (lokalsamtaler): 8007 2366 og telefon: 2124 9245. 
 
Du kan også sende klagen din til et forliksråd i det landet der du bor, som nærmere identifisert i de 
gjeldende vilkårene. 
 
 

mailto:info@financialarbiter.org.mt
http://www.financialarbiter.org.mt/

