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103 97  Stockholm 

Remiss - förslag till föreskrifter om vissa betalkonton 

 

2.1 Tillämpningsområde, definitioner och ikraftträdande 

Bankföreningen stödjer förslaget att föreskrifterna ska begränsas till 

tillämpningsområdet för betalkontodirektivet (2014/92/EU), dvs. betalkonton med 

undantag från sådana med mer begränsade funktioner såsom de exemplifierade i 

direktivets skäl 12. Det finns ingen anledning att utsträcka föreskrifternas 

tillämpningsområde utöver vad lagstiftningen kräver. 

 

Bankföreningen ifrågasätter varför Finansinspektionen (FI) redan nu tar fram 

föreskrifter som innefattar regleringen av konsumentinformation trots att de tekniska 

standarderna i denna del ännu inte finns att tillgå. Istället bör FI nu anta föreskrifter 

avseende bankbytesrutinen medan man avvaktar med de delar som avser 

kundinformation om pris och årskostnader (FID och SoF). Det är inte möjligt att 

bedöma kraven i föreskrifterna utan att ha vetskap om innehållet i den information 

som ska ges. Vidare, med anledning av EBA:s remiss av ett utkast till standarder, 

befarar Bankföreningen att det slutliga förslaget kan innefatta oklarheter och 

informationskrav som för svenska förhållanden kan vara svåra att tillämpa. Det 

kommer att behövas olika typer av klargöranden för en enhetlig svensk tillämpning. 

Av det skälet är det en fördel att behandla informationsbestämmelserna (kapitel 2) i 

föreskrifterna vid en senare tidpunkt. 

 

För det fall FI ändå avser behålla kapitel 2 i föreskrifterna önskar Bankföreningen 

framhålla följande. FI föreslår att bestämmelserna i 2 kap. ska träda ikraft samma 

dag som regeringen bestämmer att 4 a kap. 5 § betaltjänstlagen ska börja gälla. 

Beträffande den årliga redovisningen av avgifter och räntesatser i 2 kap. 3 § anser 

Bankföreningen att denna tidigast ska tillhandahållas när bankerna haft möjlighet att 

samla in uppgifter under ett kalenderår. Beroende på när standarderna beslutas kan 

detta inte ske före januari 2019. Därmed ges bankerna en möjlighet att under ett 

kalenderår insamla nödvändiga uppgifter. Insamlandet och sammanställningen av 

uppgifterna som strikt ska följa den tekniska EU-standarden kommer att kräva 

systemomställningar och anpassningar. Många banker kommer att lämna 

informationen samtidigt som övriga årsbesked för att ge konsumenten en helhetsbild 

av sitt innehav. Ur ett konsumentperspektiv saknas något mervärde att erhålla en 



 

 

 

 

 

 

redovisning som inte täcker ett kalenderår. Ikraftträdandedatum i förslaget måste 

därför anpassas i denna del. 

 

2.3 Rutiner för byte av betalkonto 

Bankföreningen har en sedan många år inarbetad bankbytesrutin som är snabb och 

effektiv. Bankerna har genom effektiva rutiner med hjälp av gemensamma 

checklistor, blanketter mm. möjlighet att genomföra bankbyten på ett säkert och 

snabbt sätt. Därför är det mycket positivt att betaltjänstutredningen, efter en 

ingående genomgång av rutinen, och senare regeringen i prop. 2016/17:129, som 

nu är under behandling i Riksdagen, funnit att den svenska bankbytesrutinen 

sammantaget är bättre än den i betalkontodirektivet och ansett att man i Sverige ska 

fortsätta använda befintlig rutin. Bankföreningen är av det skälet förvånad över att 

Finansinspektionen i föreskrifterna på vissa punkter föreslår principiella och tämligen 

långtgående förändringar av rutinen. 

 

En grundläggande fråga är förslaget att kunden genom bytesförfarandet ska kunna 

byta bank för vissa tjänster men inte andra och att kontot i den avlämnande banken 

ska kunna behållas. Den svenska bankbytesrutinen (liksom den i 

betalkontodirektivet) har tillkommit för att underlätta bankbyte, dvs. kunden byter från 

en bank till en annan. Inget hindrar en kund från att öppna konton och tjänster i flera 

banker och välja att föra över utbetalningar etc. från en bank till en annan. Det är 

tvärtom vanligt. Det finns dock inget skäl att använda bankbytesrutinen för detta 

ändamål. Den avlämnande banken behöver i sådana fall inte alls bli involverad i 

processen. Den övertagande banken öppnar och kopplar tjänster, ändrar och lägger 

till önskade inkommande betalningar och autogiron - det handlar om en vanlig 

kontoöppning. Kunden kan själv föra över önskad summa via sin internetbank och 

avsluta stående överföringar, kort och autogiron. 

 

Vid sidan om den principiella frågan att en bankbytesrutin inte ska användas när det 

inte rör sig om ett regelrätt bankbyte finns också praktiska aspekter. I möjligaste mån 

bör en kund som har engagemang i flera banker själv flytta medel för att undvika 

oklara ansvarsförhållanden. Det är lätt gjort med internet- och mobilbank. Om vissa 

tjänster som kort och betalservice-tjänster ska vara kvar i den befintliga banken 

medför detta att avgifter för dessa tjänster kommer att debiteras kundens konto 

varvid det måste finnas saldo kvar. Man riskerar göra kunden en otjänst att via 

avslutsblanketten begära att hela saldot ska överföras när konto och vissa tjänster 

behålls i den avlämnande banken. Antalet konton som hamnar på minus lär öka när 

avgifter debiteras och en övertrasseringskostnad uppstår. Det finns alltså en risk för 

missförstånd och oklarheter helt i onödan om man blandar ihop bankbyte med att 

kunden helt enkelt skaffar sig flera banker. 

 

Bankföreningen ifrågasätter om det finns något kundbehov av FI:s nya rutin. Det 

framgår inte av remissen om FI har grund för uppfattningen att det finns behov att 



 

 

 

 

 

 

utsträcka bankbytesrutinen att gälla även när en kund vill ha flera banker eller om FI 

har analyserat vilka konsekvenser ändringen får. 

 

I kontakter med FI har Bankföreningen uppfattat att FI tolkar artikel 10.2 sista stycket 

samt skäl 30 i betalkontodirektivet som att dessa ger stöd för förslaget att en 

konsument ska kunna använda bankbytesrutinen även när avsikten är att behålla 

konton och tjänster i den avlämnande banken. Bankföreningen kan inte dra den 

slutsatsen av direktivtexten. Innebörden av att konsumenten ska ”kunna precisera 

vilka inkommande betalningar, stående överföringar och autogiromedgivanden som 

ska bytas” innebär att konsumenten kan välja att vissa, men inte nödvändigtvis alla, 

befintliga autogirodragningar ska öppnas upp från det nya kontot i den övertagande 

banken. Konsumenten är alltså inte tvingad att få ett identiskt upplägg med det i den 

avlämnande banken. Att konsumenten har möjlighet att ”välja bara några” av 

uppdragen som ingår i bankbytet, såsom det uttrycks i direktivets skäl, lämnar en 

frihet för konsumenten att inte bli helkund i den övertagande banken. Detta är något 

helt annat än att bankbytet enligt direktivet inte skulle vara ett regelrätt bankbyte utan 

att bankbytesprocessen skulle börja användas även när kunden inte har för avsikt att 

byta bank.    

 

En fråga som uppstår är om det ingår i FI:s bemyndigande enligt 4 a kap. 

betaltjänstlagen att föreslå rutiner som inte handlar om bankbyte utan istället om 

öppnande av konton och tjänster i flera banker. 

 

Sammanfattningsvis fungerar den svenska bankrutinen smidigt, klagomålen är få 

och någon kundefterfrågan saknas att använda en formaliserad procedur som ökar 

risken för fel när det inte handlar om bankbyte utan om att helt enkelt öppna ett 

engagemang i en annan bank.   

 

2.3.3 Konsumentens uppdrag: Fullmakt och ansvar för uppdragets innehåll 

Det måste förtydligas att kunden ansvarar för innehållet i instruktionerna (utöver 

konto-/kontorelaterade uppgifter). Sker en retur av uppdraget eller försenas detta för 

att kunden exempelvis inte upplyst om att det finns flera kontoinnehavare, att kontot 

är kopplat till ett VP-konto eller att det finns en skuld, en utnyttjad kredit eller ett 

reserverat belopp med anledning av ett kortköp kopplat till kontot så kan inte berörda 

banker bära ansvar för den försening som uppstår. Detsamma kan gälla om det 

konto som sägs upp visar sig ha t ex en månads uppsägningstid enligt gällande 

avtalsvillkor, med stöd av betaltjänstlagen 4:15.  

 

I promemorian yttrar sig FI om formkrav i fall där det finns flera kontoinnehavare. 

Bankföreningen anser att det är upp till varje bank att uppställa de formkrav som 

befinns nödvändiga och instämmer följaktligen inte i vad som yttras i 1 st. sista 

meningen under 2.3.3.  

 



 

 

 

 

 

 

2.3.3/2.3.4: Inkommande betalningar och stående överföringar 

Finansinspektionen avviker från den svenska bankbytesrutinen, som 

betaltjänstutredningen och regeringen i propositionen förordar, genom att föreslå att 

kunden även ska kunna låta uppdraget omfatta inkommande betalningar och 

stående överföringar. Bankföreningen avstyrker förslaget som inte är genomförbart. 

 

I ett rådgivningssamtal med en kund i den övertagande banken ingår alltid att man 

pratar om vad kunden har för sparande och ev. andra stående överföringar till andra 

betalningsmottagare. Sedan gör rådgivaren ofta i samtal med kunden ett liknande 

upplägg i den övertagande banken. Däremot kan banken inte generellt flytta 

”inkommande betalningar och stående överföringar” på det sätt som 

föreskriftsförslaget anger.  

 

En stående överföring från kontot i den avlämnande banken ”överförs” inte från det 

gamla kontot till det nya utan kunden lägger in stående överföringar från sitt nya 

konto – det rör sig alltså om ett nytt uppdrag som avtalas med den övertagande 

banken. De gamla överföringarna upphör automatiskt när det gamla kontot avslutas. 

Banken hjälper till att flytta autogiro. 

 

På motsvarande sätt för inkommande betalningar handlar det inte om att ”överföra” 

betalningar utan inbetalaren avslutar den gamla betalningsrutinen och en ny läggs 

upp. Detta görs vanligtvis av inbetalaren på uppdrag av dennes kund. Många företag 

accepterar inte att banken skickar uppdrag om att utbetalningar från företagen ska 

styras om (gäller bl.a. stora kända försäkringsgivare).  

 

Det finns rutiner för att hjälpa kunden med kontoändring till Försäkringskassan och 

pensionsutbetalare. Banken kan även hjälpa till att skicka nytt kontonummer till 

Skatteverket. Vissa pensionsutbetalare kräver dock underskrift eller uppdrag direkt 

från kunden och godkänner inte att banken skickar in uppdraget.  

 

Idag kan bankerna endast hjälpa till med löner om kunden vet att Nordea eller 

Swedbank är utbetalare via sina respektive lönesystem. De flesta kunder vet dock 

sällan vilken bank som arbetsgivaren använder. I de flesta fall är det arbetsgivaren 

som ska ändra uppgiften om konto för löneutbetalning på arbetstagarens uppdrag, 

inte på bankens uppdrag. Den enskilda arbetsgivaren, alltifrån stora multinationella 

företag till mindre fåmansbolag, har egna rutiner för hur ändringarna ska gå till. Det 

är inte möjligt att skapa en bankrutin som passar för varje enskild arbetsgivare. Av 

det skälet är det enligt bankbytesrutinen kunden själv som kontaktar arbetsgivaren 

vid bankbyte. Av övertagande bankens checklista framgår att banken ska påminna 

kunden att göra detta. 

 

3 kap. 6 § i förslaget lägger i ljuset av vad som beskrivits ovan ett verkställande 

ansvar på den övertagande banken som inte motsvarar vad som ligger inom 



 

 

 

 

 

 

bankens kompetens/behörighet. För inkommande betalningar kan inte den 

övertagande banken se till att dessa kopplas till det nya kontot inom viss tid såsom 

FI föreslår – det är betalningsavsändaren som måste ändra mottagande konto i sitt 

betalningsuppdrag. 

 

Avseende inkommande betalningar är det också viktigt att påpeka att om en 

betalningsorder lagts men ännu inte verkställts, t.ex. en lönebetalning, så kan den 

betalningen inte ändras och styras om till det nya kontot vilket föreskriften ger sken 

av.  

 

Sammanfattningsvis frångår Finansinspektionen den svenska bankrutinen i sitt 

förslag på ett olyckligt sätt. Med förslaget om att inkommande betalningar och 

stående överföringar ska ”överföras” läggs ett krav på bankerna som det saknas 

rutiner för i dagsläget och i flera sammanhang är omöjligt att tillmötesgå då det inte 

är banken utan utbetalaren som styr betalningen. Bankföreningen avstyrker förslaget 

i denna del.  

 

Som framgår av betaltjänstutredningen fungerar dagens bytesrutin väl och genererar 

få klagomål. Bankföreningen har svårt att se skälet till att FI vill omarbeta 

bankrutinen. Ska så ske krävs en konsekvensanalys och med nya moment i rutinen 

måste övervägas om de föreslagna tidsgränserna för bankbytet är möjliga att hålla. 

Bankerna kan heller inte ta ansvar för sådant som ligger utanför deras kontroll och 

detta bör tydliggöras i föreskrifterna. Exempelvis vad gäller löneutbetalningar skulle, 

om FI:s förslag blev verklighet, banken inte kunna ta ansvar för om och när 

löneutbetalningar ändras efter att banken skickat ett brev med uppgift om kontobyte 

till den av kunden uppgivna arbetsgivaren. Bytet skulle vara avhängigt om brevet 

skickats till rätt adress, arbetsgivarens löneavdelnings handläggningstider samt om 

arbetsgivaren enligt de egna rutinerna godtar betalningsuppdrag av någon annan än 

den anställde.  

 

3:6  

Det är viktigt att beakta att ett byte av betalkonto inleds med att den övertagande 

banken öppnar ett nytt betalkonto. Då måste en sedvanlig kundkännedomskontroll 

göras. Handlar det om betalkonto med grundläggande funktioner ska enligt förslaget 

till betaltjänstlagen 4a:3 banken pröva en ansökan skyndsamt men inom 10 dagar 

från när ansökan är komplett. Visar det sig att ett nytt konto inte kan öppnas kan 

följaktligen inte bankbytesprocessen inledas. De tidsgränser som gäller för bankbytet 

är följaktligen relevanta först efter den inledande processen att öppna det nya kontot 

i den övertagande banken. Detta måste framgå av föreskrifterna. I annat fall skulle 

en konsument kunna kräva att ett bankbyte inleds inom kort för att sedan rikta 

skadeståndskrav mot banken när processen försenas pga. 

kundkännedomsprocessen. 

 



 

 

 

 

 

 

2.3.5 Den avlämnande betaltjänstleverantörens skyldigheter 

Bankföreningen avstyrker förslaget att bankbytesrutinen ska användas när det inte 

är fråga om ett bankbyte utan i fall där kunden öppnar ytterligare ett konto och 

tjänster i en annan bank och behåller konto och/eller tjänster i den befintliga banken. 

Se ovan under 2.1 Tillämpningsområde. Konsumenter kan öppna och flytta tjänster i 

flera banker utan att bankbytesrutinen berörs.  

 

2.4.1 Rapporteringsskyldighetens omfattning 

Enligt promemorian ska banker löpande, senast en bankdag efter att nya avgifter 

tillämpas, vara skyldiga att rapportera dem till FI. Bankföreningen tillstyrker förslaget 

som det beskrivs i promemorian. Det kan dock noteras att föreskriftstexten har ett 

annat innehåll, nämligen att uppgifterna ska lämnas samma bankdag som avgiften 

börjar tillämpas. Då detta skulle leda till en stor administrativ börda för bankerna 

föreslås att föreskriftstexten ändras. 

 

I sammanhanget kan noteras att det förekommer att banker ändrar produktpris vid 

olika tillfällen för nya kunder resp. befintliga kunder vilket påverkar rapporteringen. 

Det behövs ett klargörande hur bankerna ska agera i de situationerna. 

 

Behov att reglera ansvarsförhållanden 

Bankföreningen efterlyser en reglering av ansvarsförhållandena i samband med 

bankbytet. Det måste tydligt framgå att övertagande och avlämnande bank ansvarar 

för sina resp. åtaganden i bytesprocessen. Likaså kan, som framgått ovan, ansvar 

inte uppstå i fall där förseningen kan hänföras till konsumenten, t.ex. att han eller 

hon lämnat bristande eller felaktiga uppgifter varvid den överlämnande banken 

tvingats returnera uppdraget för komplettering eller pga. att konsumenten fortsatt 

använda betaltjänster kopplade till betalkontot hos den överlämnande banken när 

han eller hon uppmanats inte göra det. Detta är inte helt ovanligt förekommande.  

 

Ansvarsfördelningen mellan övertagande och avlämnande bank regleras idag i punkt 

2 i Bankföreningens rekommendation om bankbytesrutinen. Då rutinen nu ska 

omfatta även betaltjänstleverantörer som inte ingår i Bankföreningen bör 

bestämmelserna överföras till föreskriften: 

 

Ansvarsfördelning mellan parterna 

Den Övertagande banken åtar sig fullt ansvar för sådana uppgifter i uppdraget som 

endast den Övertagande banken har full möjlighet att kontrollera såsom exempelvis: 

- att identitetskontroll är gjord i enlighet med uppgifterna i blanketten, 

- att om kontohavare är omyndig erforderliga uppgifter om förmyndare är ifyllda 

på blanketten och att identitetskontroll är gjord avseende förmyndare, 

- att om ärendet avser ett dödsbo samtliga dödsbodelägare har lämnat sitt 

godkännande till uppdraget, 

- att i förekommande fall angivna handlingar är makulerade. 



 

 

 

 

 

 

Blanketten skickas på Övertagande banks risk. Denna risk gäller för såväl 

förseningar och förvanskningar som för försändelser som inte alls kommer fram. Om 

avslutsuppdraget inleds på falska grunder t.ex. genom falsk legitimering bär 

Övertagande bank ansvar för eventuell förlust som uppkommer. Övertagande bank 

bär också ansvar för eventuella felinmatningar i den blankett som översänds till 

Avlämnande bank.  

Övertagande bank ska vid särskild anmodan från Avlämnande bank skyndsamt 

kunna påvisa det bakomliggande uppdraget från kontohavaren/-na. I normala fall ska 

dock Avlämnande bank kunna förlita sig på att Övertagande bank gjort vederbörliga 

kontroller samt inhämtat dokumentation för avslutsuppdraget samt att denne står 

risken för eventuella brister i denna del. 

Den Övertagande banken svarar dock inte för uppgifter som endast den 

Avlämnande banken kan kontrollera såsom exempelvis: 

- att det förekommer medkontohavare som inte har skrivit under uppdraget och 

som inte konto-havaren presenterat en giltig fullmakt för,  

- att det förekommer särskild förvaltning,  

- att förvaltarskap är registrerat på konto,  

- att konto är överförmyndarspärrat,  

- att konto är spärrat av annat skäl,  

- att andra anslutningstjänster än de som är angivna i uppdraget finns.  

Avlämnande bank ska i sådana fall meddela Övertagande bank.  

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Anders Dölling 

 


