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Varðar: frumvarp til laga um breytingu á lögum um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun, 
nr. 95/2018 (endurgreiðslur) -  727. mál.
Íslandsbanki hf. vísar til frumvarps til laga um breytingu á lögum um pakkaferðir og samtengda 
ferðatilhögun, nr. 95/2018 (endurgreiðslur). Samkvæmt því sem fram kemur í frumvarpinu mun 
seljendum pakkaferða verða heimilt að endurgreiða ferðamönnum með inneignarnótu í stað 
peningagreiðslu vegna pakkaferða sem fyrirhugaðar voru á tímabilinu 15. mars -  30. júní 2020 
komi til afpöntunar eða aflýsingar vegna óvenjulegra og óviðráðanlegra aðstæðna. 
Athugasemdir bankans, sem útgefanda greiðslukorta, snúa að réttaróvissu sem kann að skapast 
í tengslum við beitingu laga um greiðsluþjónustu nr. 120/2011 og um meðferð endurkrafna á 
grundvelli skilmála við alþjóðlegar kortasamsteypur, verði frumvarpið að lögum. Lög um 
greiðsluþjónustu eru byggð á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2007/64/EB um 
greiðsluþjónustu á innri markaðnum.

Lög um greiðsluþjónustu gilda m.a. um útgáfu greiðslukorta og framkvæmd færslna með þeim. 
Lögin mæla fyrir um réttindi og skyldur notenda greiðsluþjónustu og leggja ríkar skyldur á 
greiðsluþjónustuveitendur að standa vörð um þessi réttindi, m.a. útgefendur greiðslukorta. 
Ákvæði kortaskilmála byggja á þessum lögum ásamt skilmálum við alþjóðlegar kortasamsteypur 
eins og Mastercard og mæla fyrir um endurkröfurétt korthafa hafi vara eða þjónusta ekki verið 
innt af hendi, atburði aflýst o.s.frv. Þetta hefur verið talinn einn af kostum þess að nota 
greiðslukort og stuðlað að öryggi í viðskiptum.

Þeir sem greiða ferð sína með korti eiga endurkröfurétt en hann gildir einungis í 540 daga (18 
mán) frá því að kortafærsla var framkvæmd samkvæmt alþjóðlegum skilmálum um 
réttindi/skyldur tengd greiðslukortum. Algengt er að fólk borgi ferðir allt að ári áður en ferð er 
farin og margir ákveða vísvitandi að greiða með korti til að njóta þessara réttinda. Verði sú leið 
farin að afhenda inneignarnótu í stað endurgreiðslu má færa fyrir því rök að gengið sé á 
endurkröfurétt þeirra sem greiddu ferð sína með korti. Endurkröfurétturinn er ríkur sem fyrr 
segir og er vandséð að sú leið sem lögð er til með frumvarpinu standist lög um greiðsluþjónustu 
og alþjóðlega kortaskilmála. Í því sambandi má benda á yfirlýsingu Evrópusambandsins frá 13. 
maí, um skýlausan endurkröfurétt vegna ferða sem ekki voru farnar 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip 20 854. Þá er óvíst hvort 
alþjóðlegar kortasamsteypur víki frá skilmálum sínum þó svo að lögum einstakra ríkja verði 
breytt þannig að þau kunni að brjóta gegn skilmálunum. Það er því ljóst að huga þarf að þessum 
atriðum við meðferð málsins.

Virðingarfyllst,
F.h. 'lslandsbanka hf.
Ingibjörg Árnadóttir, lögmaður
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_854

