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Reykjavík, 13.05.2020.

Efni: Umsögn Arion banka hf. um frumvarp til laga um breytingu á lögum um pakkaferðir og samtengda 
ferðatilhögun, nr. 95/2018 (endurgreiðslur), 727. mál.

Arion banki hf. óskar eftir því að koma á framfæri athugasemdum sínum við framangreint frumvarp. Arion 
banki hf. sem útgefandi greiðslukorta telur nauðsynlegt að hagsmunir korthafa séu hafðir í huga við gerð 
frumvarpsins þannig að korthöfum séu tryggðar fullar endurgreiðslur í samræmi við þá kortaskilmála sem 
í gildi voru þegar kaup áttu sér stað.

Arion banki hf. telur nauðsynlegt að lagabreyting þessi verði ekki til þess að réttur korthafa skerðist við það 
að ferðaskrifstofum verði leyft að endurgreiða ferðamönnum með inneignarnótum í stað peninga. Korthafi 
getur gert endurkröfu vegna ferða sem hafa fallið niður vegna Covid-19 til útgefanda, hér Arion banka hf., 
sem beinir slíkum kröfum til færsluhirðis, en einungis að því skilyrði uppfylltu að korthafi hafi óskað eftir 
endurgreiðslu fyrst hjá söluaðila sem hafi neitað að endurgreiða. Beri söluaðila hins vegar ekki skylda til 
endurgreiðslu samkvæmt frumvarpi þessu getur það leitt til þess að korthafi tapi endurkröfurétt sínum.

Þá er réttur korthafa samkvæmt alþjóðlegum skilmálum um réttindi og skyldur tengd greiðslukortum 
takmarkaður við það að hann getur ekki gert endurkröfu lengur aftur í tímann en 18 mánuði frá því að 
kortafærsla var framkvæmd. Algengt er að ferðamaður sem hefur keypt pakkaferð með greiðslukorti hafi 
keypt hana nokkru áður en ferðin er áætluð, jafnvel síðasta sumar. Þá er ljóst að frestur korthafa til að gera 
endurkröfu getur verið liðinn ef miðað er við að frestur til að að innleysa inneignarnótuna sé allt að 12 
mánuðir frá og með 30. júní n.k., e f  síðar kæmi upp sú staða að söluaðili fer þrátt fyrir úrræði þetta í 
gjaldþrot eða rekstrarstöðvun.

Arion banki hf. er því mótfallinn framangreindu frumvarpi til laga um breytingu á lögum um pakkaferðir 
og samtengda ferðatilhögum nr. 95/2018 og tekur einnig undir sjónarmið Neytendastofu um að neytendum 
sé ekki tryggðar fullar endurgreiðslu í samræmi við þau lög og skilmála sem í gildi voru þegar kaup áttu 
sér stað.

Virðingarfyllst,

Ásgerður Þ. Hannesdóttir lögmaður, 

f.h. Arion banka hf.
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