
 

 PAGE 1 

Bestilling af Pengeinstitutregister (PI-register) og/eller Modulusregister (MO-register) 

Mastercard Payment Services Denmark A/S, CVR-no. 40695869, (”Mastercard”) distribuerer PI-registeret og/eller MO-registeret til 
Kunden per e-mail efter Kundens bestilling, som foretages ved brug af nærværende blanket. 
Ved Kundens returnering af en udfyldt og underskreven blanket tilkendegiver Kunden sin accept af de Generelle Vilkår nedenfor. 
Kunden accepterer herunder, at Mastercard opkræver den gældende pris for distribution af PI-registeret og/eller MO-registeret i 
henhold til den til enhver tid gældende prisliste (se Generelle Vilkår, pkt. 6 (Priser og fakturering)).  
 
De Generelle Vilkår udgør sammen med denne blanket aftalen mellem Mastercard og Kunden om Mastercards distribution af PI-
registeret og/eller MO-registeret til Kunden. 
 
Den udfyldte og underskrevne blanket sammen med de Generelle Vilkår bedes returneret per e-mail til Mastercard på e-mailadresse: 
pi-produkter@mastercard.com  
 

PI-register (sæt kryds):      MO-register (sæt kryds):  

Firmanavn (“Kunden”): 

Firmaadresse: 
 
 
CVR nr.: 
 
 
Att. person: 
 
 
Leveringsinterval: 
 
Engangslevering:                                                                                     Månedligt: 
 
 
Kvartalsvist:                                                                                              Halvårligt: 
 
Årligt:  
 
Første levering (angiv måned og år): 
 
 
Faktureringsoplysninger:  
Angiv reg. og kontonummer som skal faktureres for ydelsen (angiv dansk kontonummer): 
 
Reg. nr.:    __________________                  Kontonummer:   __________________ 
 
 
Levering af register/registre skal ske til e-mailadresse:  
 
 
 
 

 

Dato: _____________________________ 

 

 

Underskrift:_____________________________________________________ 

mailto:pi-produkter@mastercard.com


 

 PAGE 2 

Generelle vilkår for distribution af Pengeinstitutregisteret og 
Modulusregisteret 

1. Vilkårenes omfang  
Disse generelle vilkår (”Generelle Vilkår”) for Pengeinstitutregisteret (”PI-registeret”) og Modulusregisteret (”MO-registeret”), gælder 
mellem Kunden og Mastercard Payment Services Denmark A/S (”Mastercard”) for Mastercards distrubution af PI-registeret og MO-
registeret til Kunden. 
 
2. Kundens bestilling og accept af de Generelle Vilkår 
Ved Kundens bestilling fremsendes disse Generelle Vilkår samt en blanket til Kundens udfyldelse. Ved Kundens returnering af den 
udfyldte og underskrevne blanket samt de Generelle Vilkår (”Aftalen”) tilkendegiver Kunden sin accept af disse Generelle Vilkår. De 
Generelle Vilkår gælder herefter i det indbyrdes forhold. Kunden modtager en bekræftelse på bestillingen pr. e-mail.  
 
3. Vedligeholdelse 
Mastercard vedligeholder PI-registeret samt MO-registeret (”Registrene”), hvilket omfatter distribution af PI-registeret og/eller MO-
registeret til Kunden som aftalt med Kunden. Se pkt. 5 (Distribution). 
 
4. Opdatering af oplysninger 
Mastercard opdaterer ugentligt indholdet i Registrene på baggrund af de oplysninger, der er modtaget fra pengeinstitutterne.  
Uanset hyppigere opdateringer distribuerer Mastercards alene Registrene som angivet af Kunden ved bestillingen. Se pkt. 5 
(Distribution). 
 
5. Distribution 
Mastercard distribuerer PI-registeret og/eller MO-registeret til Kunden iht. Aftalen med den aftalte frekvens (engangslevering, 
årligt, halvårligt, kvartalsvist eller månedligt). 
 
6. Priser og fakturering 
Mastercard opkræver Kunden den gældende pris i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Priser kan ses på Mastercard 
Payment Services registreringsnumre-koeb. Priserne indeksreguleres årligt per 1. januar i overensstemmelse med Nettoprisindekset 
for oktober i det foregående år. Mastercard fakturerer Kunden ved at debitere den anviste konto. Såfremt Kunden alene har 
udenlandsk kontonummer kan faktura fremsendes. Fremsendelse af faktura kræver særskilt aftale med Mastercard.  
 
7. Ansvar 
Mastercard kan ikke ifalde et ansvar for, at indholdet i Registrene er korrekt eller for Kundens benyttelse af indholdet i Registrene. 
Kundens eneste beføjelse er beskrevet i pkt. 8 (Omlevering). 
 
8. Omlevering 
Såfremt oplysningerne i Registrene er behæftet med fejl, kan Mastercard foretage omlevering af det eller de fejlbehæftede Registre. 
Omlevering vil i så fald ske uden særskilt beregning. 
 
9. Rettigheder 
Informationen i Registrene må frit bruges af Kunden i dennes egen virksomhed, så længe benyttelsen ikke indebærer (i) 
eksemplarfremstilling i salgsøjemed, eller (ii) nogen form for kommerciel udnyttelse, herunder videredistribution eller anden deling af 
oplysningerne eller indholdet i PI- og/eller MO-registeret. Kunden må dog linke eller referere til indholdet i Registrene med behørig 
kildeangivelse. Logoer og varemærker i Registrene må ikke benyttes uden forudgående samtykke fra Mastercard. 
Overtrædelse kan afstedkomme Aftalens ophævelse. 
 
10. Ændringer af vilkår 
Mastercard kan foretage ændringer af disse Generelle Vilkår med 1 (en) måneds forudgående varsel.  
De ændrede vilkår offentliggøres ved opdatering på Mastercard Payment Services registreringsnumre-koeb . 
 
11. Overdragelse 
Kundens rettigheder og forpligtelser under aftalen kan ikke overdrages uden forudgående samtykke fra Mastercard. Mastercards 
rettigheder og forpligtelser under aftalen kan overdrages. 
 
12. Lovvalg og værneting 
Aftalen, herunder disse Generelle Vilkår, er underlagt dansk ret. 
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne under Aftalen, skal parterne bestræbe sig på at nå til enighed herom gennem 
forhandling. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, 
skal, i det omgang tvisten ikke kan bilægges gennem forhandling, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København efter de 
af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom. 
 
Senest opdateret: Oktober 2022 

https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark_/Pages/registreringsnumre-koeb.aspx
https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark_/Pages/registreringsnumre-koeb.aspx
https://www.mastercardpaymentservices.com/denmark_/Pages/registreringsnumre-koeb.aspx
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