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Promemorian Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online
I promemorian från Finansdepartementet förslås ett utökat krav på stark kundautentisering.
Det innebär att en betaltjänstleverantör eller ett konsumentkreditinstitut ska tillämpa stark
kundautentisering när en konsument använder ett betalningssätt som innebär
betalningsanstånd vid ett köp av varor eller tjänster online. I promemorian föreslås även att
den näringsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer
konsumentkreditlagen flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen.
Konsumentverket ska i fortsättningen ansvara för den marknadsrättsliga tillsynen.
Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Finansbolagen välkomnar förslaget om ett utökat krav på stark kundautentisering eftersom
det stärker tillförlitligheten och därmed bl.a. minskar risken för bedrägerier. Enligt
Finansbolagen bör tillförlitligheten stärkas även genom att den enskilde i lag åläggs ett
ansvar för sitt Bank ID i förhållande till tredje man (idag föreligger ett ansvar endast i
förhållande till den Bank-ID utfärdande banken men inte i förhållande till exempelvis
myndigheter och andra kreditgivare). HD har visserligen i ett avgörande i december 2021
fastställt ett visst ansvar baserat på fullmaktsläran vilket var välkommet men i grunden
otillräckligt utifrån den omfattande användningen av Bank-ID i förhållande till tredje man i
olika sammanhang.
Finansbolagen välkomnar även förslaget om en mer samlad tillsyn av konsumentkreditinstituten. Statskontoret har i en granskning 2018 redovisat att tillämpningen av
konsumentkreditlagens krav på kreditprövning skiljer sig åt mellan myndigheterna, vilket inte
är godtagbart. Även om skillnaderna kan ha minskat sedan 2018 talar ändå kravet på en
enhetlig rättstillämpning (och ett enhetligt konsumentskydd) i enlighet med konsumentkreditlagen (som bygger på EU direktiv med krav på fullharmonisering) för att promemorians
förslag bör genomföras.
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