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Erhvervsministeriet

For aftalen gælder ”Vilkår for kontoordning til betaling af rettighedsgebyrer og andre
ydelser udbudt af Patent- og Varemærkestyrelsen. Vilkårene er trykt i forlængelse af denne
aftale og accepteres af Kontohaver ved underskrift af nærværende aftale. Vilkårene kan
ændres af PVS med en måneds skriftligt varsel herom til Kontohaver, jf. vilkårenes § 7, stk.
1. Såfremt Kontohaver ikke ønsker at opretholde kontoordningen efter en vilkårsændring,
kan Kontohaver, i medfør af vilkårenes § 7, stk. 2, opsige kontoordningen inden
vilkårsændringens ikrafttræden.

Under henvisning til vilkårenes § 2, stk. 2 giver Kontohaver hermed PVS fuldmagt til
at debitere Kontohavers konto hos PVS (”PVS-konto”), efter anmodning herom fra
Kontohaver, for betaling af gebyrer for rettighedsprodukter, og for betaling af andre
ydelser, der udbydes af PVS.

Under henvisning til vilkårenes § 2, stk. 3, giver Kontohaver hermed PVS fuldmagt til, med
frigørende virkning, at kreditere Kontohavers PVS-konto, i ethvert tilfælde, hvor PVS skal
refundere et pengebeløb til Kontohaver.

Såfremt Kontohaver, forud for underskrivelsen af denne aftale, havde en kontoordning hos
PVS, som ønskes videreført under disse nye aftalebetingelser, bibeholder Kontohaver sit
hidtidige kontonummer og får i dette tilfælde ikke tilsendt et nyt kontonummer i medfør af
§ 2, stk. 4 i vilkårene. I sådanne tilfælde videreføres den hidtidige konto under samme
kontonummer, idet denne aftale, inklusive de nye aftalevilkår, fuldt ud erstatter den
tidligere indgående aftale om kontoordningen.

Aftalen træder i kraft den:

Underskrift for Kontohaver:

Underskrift for PVS:

Dato

Dato

Navn

Navn

Titel

Titel

Underskrift

Underskrift

2. Debitering fra en PVS-konto gennemføres med virkning fra den
dag, hvor PVS modtager anmodningen om betalingsoverførsel
fra Kontohaver.
3. Debiteringer fra en PVS-konto udføres af PVS i den rækkefølge,
som følger af PVS’ almindelige sagsgange og arbejdsrutiner
mv. og indtil saldoen på den PVS-konto, som Kontohaver har
anvist, ikke længere er tilstrækkelig til at dække en anmodet
betalingsoverførsel inklusive transaktionsgebyr til PVS jf. § 3,
stk. 4. PVS er således ikke forpligtet til at sikre, at debiteringerne
gennemføres i den rækkefølge, som følger af tidspunktet for
PVS’ modtagelse af betalingsanmodningerne fra Kontohaver.
4. Der kan ikke foretages delvise betalinger gennem en PVSkonto. Det er heller ikke muligt at benytte flere PVS-konti til
betaling af ét rettighedsgebyr til PVS eller til betaling af én
faktura for andre ydelser udbudt af PVS. Såfremt Kontohaver har
anmodet om at foretage en betaling via en PVS-konto, men
der ikke er dækning for betalingsoverførslen på den af
Kontohaver anviste PVS-konto, inklusive til PVS’
transaktionsgebyr jf. § 3, stk. 4, gennemføres betalingen ikke.
Dette gælder, selvom der måtte være dækning for beløbet på
flere af Kontohavers PVS-konti tilsammen.
5. Såfremt Kontohaver anmoder om flere betalingsoverførsler
(transaktioner) i den samme meddelelse til PVS og fra den samme
PVS-konto, og såfremt indeståendet på den af Kontohaver
anviste PVS-konto ikke er tilstrækkeligt til at dække samtlige
disse betalingsoverførsler, inklusive transaktionsgebyrer til PVS, jf.
§ 3, stk. 4, bliver ingen af disse anmodede betalingsoverførsler
gennemført. PVS påtager sig således intet ansvar for at fordele et
indestående på én PVS-konto på visse betalingsanmodninger frem
for andre. PVS påtager sig heller ikke at undersøge, om
sådanne betalingsoverførsler eventuelt kunne gennemføres ved
fordeling på flere af Kontohavers PVS-konti, ligesom PVS ikke
påtager sig at kontakte Kontohaver angående en sådan løsning
eller at iværksætte en sådan løsning af egen drift.

Opsigelse af en PVS-konto
§6
1. En
	 aftale om en PVS-Konto kan opsiges af Kontohaver eller af
PVS efter skriftlig meddelelse herom til den anden part med en
måneds varsel.
	
2. Kontohaver
må eksempelvis påregne PVS’ opsigelse af aftalen,
såfremt der ikke er dækning på PVS-kontoen til en betalings
overførsel, som Kontohaver har anmodet om, og den manglende
dækning er et gentagelsestilfælde.
3. PVS-kontoen
	
opgøres umiddelbart efter opsigelsesperiodens
udløb, og et eventuelt indestående på PVS-kontoen udbetales
til Kontohaver.

Vilkårsændringer
§7

Kontohaver. PVS fører ingen kontrol med administrationen af
PVS-kontoordningen hos Kontohaver eller med, om Kontohavers
ansatte handler inden for deres bemyndigelse.
2. Kontohaver er ansvarlig for, at de oplysninger, som kræves efter
§ 4, meddeles til PVS i korrekt og tilstrækkelig form.
3. Såfremt Kontohaver mener, at en anmodning om betaling via
en PVS-konto ikke er gennemført korrekt eller rettidigt af PVS,
skal Kontohaver, straks efter at Kontohaver får kendskab til
dette, give PVS besked herom, og om hvori fejlen består. Hvis
PVS er enig i, at betalingsanmodningen fra Kontohaver ikke er
gennemført korrekt og rettidigt af PVS, skal PVS, hvor det er
muligt, berigtige fejlen med tilbagevirkende kraft. PVS ifalder
ikke ansvar for fejl, som kunne være udbedret, hvis Kontohaver
havde overholdt sin forpligtelse i medfør af § 3, stk. 6 til at
underrette PVS om eventuelle fejl.
4. Såfremt Kontohaver i øvrigt får kendskab til forhold i relation til
Kontohavers PVS-konto, som kan medføre krav mod og/eller
ansvar for PVS, skal Kontohaver ligeledes straks give skriftlig
meddelelse herom til PVS, således at PVS kan forsøge at undgå
eller begrænse tab og ansvar.
5. Kontohaver kan ikke gøre et ansvar gældende mod PVS, hvis
Kontohaver ikke forinden har gjort brug af og udtømt alle andre
muligheder for at undgå og begrænse tab og ansvar.
6. PVS er ikke ansvarlig for fejlbehæftede eller manglende betalings overførsler, der skyldes Kontohavers afgivelse af urigtige,
mangelfulde eller vildledende oplysninger.
7. PVS er ikke ansvarlig, såfremt driftsforstyrrelser, strømsvigt
eller IT-problemer medfører manglende gennemførelse af betalingsoverførsler eller forsinkelser, fejl eller mangler ved
betalingsoverførsler.
8. PVS er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance,
driftstab eller anden indirekte skade.
9. PVS ifalder ikke ansvar, hvor der foreligger usædvanlige omstændigheder, som PVS ikke har kunnet afværge, selv med den
størst mulige påpasselighed.
10. PVS er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af force
majeure, herunder nedbrud af computer systemer, downtime,
strejker, politisk uro, krig eller handlinger, der foretages af
personer uden tilknytning til PVS.
11. PVS tilbyder PVS-kontoordningen som en service over for
Kontohaver og for at lette Kontohavers arbejde med betalingsoverførsler til PVS. I intet tilfælde kan PVS’ samlede
ansvar, herunder erstatningsansvar, i medfør af aftalen med
Kontohaver om en PVS-konto, overstige et beløb på DKK
50.000,- pr. skadevoldende begivenhed. I denne sammenhæng
betragtes fejl relateret til én skriftlig anmodning fra Kontohaver
til PVS om betalingsoverførsel, selvom den skriftlige
anmodning måtte vedrøre flere betalingsoverførsler
(transaktioner), som én og samme skadevoldende begivenhed.

1. PVS
	
har ret til at ændre vilkårene for kontoordningen efter
skriftlig meddelelse herom til Kontohaver med oplysning om
ændringen og med en måneds varsel.

Lovvalg og værneting

2. Såfremt
	
Kontohaver ikke ønsker at acceptere en vilkårsændring i
medfør af stk. 1, kan Kontohaver, med 14 dages skriftligt varsel,
opsige aftalen om PVS-konto overfor PVS, således at PVS-kontoen
ophører senest samtidig med vilkårsændringens ikrafttræden. I
dette tilfælde opgøres PVS-kontoen som beskrevet i § 6, stk. 3.

1. Aftalen
	
om Kontohavers PVS-konto, herunder både den under
skrevne aftale og nærværende vilkår, er undergivet dansk ret
bortset fra de danske lovvalgsregler. Aftalen vedrører levering
af tjenesteydelser, og De Forenede Nationers konvention af
11. april 1980 om aftaler om internationale køb (CISG) finder
ikke analog anvendelse.

Ansvarsbestemmelser

2. Enhver
	
tvist, som måtte opstå i forbindelse med eller relateret
til Kontohavers aftale om en PVS-konto, skal afgøres ved de
danske domstole.

§8
1. Kontohaver
	
indestår for, at dennes ansatte anvender PVSkontoordningen i overensstemmelse med bemyndigelsen fra

§9

