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Forbrugerombudsmandens høringssvar til Finanstilsynets udkast til 

ny bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder 

Finanstilsynet har den 25. april 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om 

god skik for forbrugslånsvirksomheder i høring hos Forbrugerombuds

manden. 

Udkastet giver Forbrugerombudsmanden anledning til at bemærke, 

1) at bekendtgørelsens §§ 1-10 er dobbeltregulering og ikke 

indeholder nye materielle forbrugerbeskyttelsesregler, og 

2) at bekendtgørelsens § 11, stk. 3-4, er i strid med forbruger

beskyttende regler i kreditaftaleloven. 

1) Bekendtgørelsens §§ 1-10 er dobbeltregulering og indeholder ikke 

nye materielle forbrugerbeskyttelsesregler 

Forbrugerombudsmanden finder anledning til at gøre opmærksom på, at 

§§ 1-10 i bekendtgørelsen alene indeholder regler, der allerede følger af 

markedsføringsloven. Med §§ 1-10 i bekendtgørelsen indføres der således 

ikke nye materielle regler. Derimod indføres der med bekendtgørelsen 

dobbeltregulering. 

Da bekendtgørelsen imidlertid ikke indeholder en gengivelse af alle mar

kedsføringslovens bestemmelser, betyder det for det første, at det er vig

tigt, at virksomhederne er opmærksomme på, at de ikke kan gå ud fra, at 

en forretningsmodel eller handelspraksis, der er i overensstemmelse med 

bekendtgørelsen, dermed vil være lovlig. Markedsføringsloven indehol

der en mere omfattende regulering, som virksomhederne naturligvis også 

skal overholde. 

Dobbeltreguleringen medfører for det andet, at det er meget vigtigt, at 

Finanstilsynet i sin håndhævelse af reglerne følger Forbrugerombuds

mandens praksis efter markedsføringsloven, der har lovrang, og som med 

få undtagelser gælder for alle virksomheder. Da markedsføringsloven i 

vidt omfang er implementering af EU-direktiver – først og fremmest di

rektivet om urimelig handelspraksis – må Finanstilsynets praksis efter 
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bekendtgørelsens §§ 1-10 også være i overensstemmelse med EU-

direktiverne samt EU-domstolens praksis på området. 

2) Bekendtgørelsens § 11, stk. 3 og 4, er i strid med forbrugerbeskyt

tende bestemmelser i kreditaftaleloven  

Bekendtgørelsens § 11 indeholder en regel, der i alt væsentligt svarer til § 

6 i bekendtgørelse nr. 330/2016 om god skik for finansielle virksomhe

der. Bestemmelsens stk. 3-4 har følgende ordlyd: 

”§ 11. […] 

Stk. 3. Vilkår om ændringer af renter, gebyrer, eller andet vederlag i lø

bende kundeforhold skal være klart fremhævet i aftalen og skal indeholde 

en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og må ikke give 

forbrugslånsvirksomheden en vilkårlig adgang til at foretage ændringer. 

Stk. 4. I løbende kundeforhold kan ændringer af renter, gebyrer, eller an

det vederlag til ugunst for kunden ikke finde sted uden et forudgående 

varsel, der ikke må være kortere end en måned, og som indeholder en be

grundelse for ændringen. Dette gælder dog ikke ændringer, der er begrun

det i udefrakommende forhold, som forbrugslånsvirksomheden ikke har 

indflydelse på. Ved væsentlige ændringer i andet vederlag eller ved op

krævning af et nyt vederlag, skal varslingen ske til kunden ved individuel 

kommunikation, inden ændringen får virkning. Såfremt kunden har ret til 

at opsige aftalen, skal dette fremgå af varslingen. Det skal ved varslingen 

fremgå, under hvilke betingelser, kunden kan opsige aftalen. 

[…]” 

Bestemmelserne i stk. 3 og 4 er i strid med kreditaftaleloven. Bestemmel

serne kan derfor ikke indføres ved bekendtgørelse. Da bestemmelserne 

desuden vil lempe vilkårene for forbrugslånsvirksomheder ganske bety

deligt, forekommer det også i strid med formålet med lov om forbrugs

lånsvirksomheder, hvis bestemmelserne indføres. Formålet med lov om 

forbrugslånsvirksomheder er som bekendt at højne forbrugerbeskyttelsen 

på forbrugslånsmarkedet. 

Bekendtgørelsens § 11, stk. 3-4, indeholder en regulering af forbrugs

lånsvirksomheders adgang til at have vilkår om rente- og gebyrændringer 

(dvs. prisændringsklausuler) i deres lånevilkår. I henhold til kreditaftale

lovens § 8, stk. 6-7, har virksomheder, der ikke er godkendte pengeinsti

tutter, realkreditinstitutter eller kreditinstitutter, imidlertid ikke lov til at 

have sådanne vilkår i deres aftaler. 

Kreditaftalelovens § 8, stk. 6-7, har følgende ordlyd: 

”§ 8. […] 
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Stk. 6. Medmindre kreditgiveren er et godkendt pengeinstitut, realkredit

institut eller kreditinstitut, kan det i kreditaftalen alene aftales, at renten 

helt eller delvis skal variere med størrelsen af Nationalbankens diskonto 

eller lignende forhold, som kreditgiveren er uden indflydelse på. 

Stk. 7. Stk. 6 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andre kredit

omkostninger end renten.” 

Bekendtgørelsen samt lov om forbrugslånsvirksomheder finder ikke an

vendelse på finansielle virksomheder, jf. lov om forbrugslånsvirksomhe

der § 1, stk. 2, nr. 1. De forbrugslånsvirksomheder, der reguleres med 

bekendtgørelsen, er således alene virksomheder, der ikke har tilladelse 

efter lov om finansiel virksomhed, hvilket bl.a. indebærer, at de ikke må 

modtage indlån eller andre midler fra offentligheden. 

Bestemmelsen i kreditaftalelovens § 8, stk. 6-7, forbyder forbrugslåns

virksomheder at have prisændringsklausuler i deres aftaler. Sådanne 

virksomheder må derimod kun have indeksreguleringsklausuler o. lign. 

Bekendtgørelsens § 11, stk. 3 og 4, indeholder imidlertid en regulering af, 

hvordan forbrugslånsvirksomheder skal udforme prisændringsklausuler, 

og hvordan prisændringer skal varsles. Men som nævnt må forbrugslåns

virksomheder slet ikke anvende sådanne klausuler. Bestemmelserne i 

bekendtgørelsens § 11, stk. 3 og 4, er derfor i strid med kreditaftaleloven 

og må nødvendigvis udgå af bekendtgørelsen. 

-o- 

Giver Forbrugerombudsmandens bemærkninger anledning til spørgsmål, 

står Forbrugerombudsmanden naturligvis til rådighed. 

Med venlig hilsen 

På Forbrugerombudsmandens vegne 

Jacob Tanderup Linkis 

Specialkonsulent 
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