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  Autorisasjon av forutbestemt makstankbeløp 
Ved Transaksjon som gjelder betaling av drivstoff i 

ubemannede miljøer og app skal autorisasjonsspørsmålet 

alltid gjelde et forutbestemt maksfyllingsbeløp som 

fastsettes av Swedbank Pay fra tid til annen. Det kan 

imidlertid avtales spesifikt et høyere maksimalt tankbeløp for 

enkelte kortprodukter. Hvis Swedbank Pay bestemmer seg 

for å endre det forutbestemte maksbeløpet, skal 

Brukerstedet informeres om det nye beløpet som videre skal 

brukes av Brukerstedet. 

 

Kortutsteder kan avvise eller godkjenne transaksjonen, men 

kan også velge å delvis godkjenne beløpet. Dette innebærer 

at autorisasjonssvaret fra Kortutsteder kan inneholde et 

annen maksfyllingsbeløp i svaret (ned til pumpe), som ikke 

kan være høyere enn beløpet i autorisasjonsspørsmålet. 

 

Det av Kortutsteder Autoriserte maksfyllingsbeløpet 

reserveres midlertidig på Sluttkundens konto. Når fyllingen 

er avsluttet, sendes en ettersendt Transaksjon (advice) til 

Kortutsteder med informasjon om det endelige 

fyllingsbeløpet. Kortutsteder skal da erstatte den tidligere 

midlertidige reservasjonen (dvs. det Autoriserte 

maksfyllingsbeløpet) med det endelige fyllingsbeløpet som 

da reserveres på Sluttkundens konto. Det endelige 

kjøpsbeløpet er det beløpet som Kortutsteder deretter 

belaster Sluttkundens konto med. 

 

For å kunne gjennomføre Transaksjoner som gjelder 

drivstoff i Ubemannede miljøer kreves nettilkobling mellom 

alle berørte parter. 

 

I henhold til gjeldende lovgivning kreves det at Brukerstedet 

informer Sluttkunden om at det gjøres en reservasjon på 

dennes konto med et beløp tilsvarende det forutbestemte 

maksfyllingsbeløpet som etter at fyllingen er avsluttet 

kommer til å reguleres med det faktiske kjøpsbeløpet. 

Informasjonen kan vises via displayet, i App eller på 

klistremerke ved Automaten/pumpen. 

 

Ved avbrutt fylling, der ikke noe drivstoff leveres, skal 

Brukerstedet sende en korrigering av det autoriserte 

maksfyllingsbeløpet slik at reservert beløp kan frigjøres på 

Sluttkundens konto. 

 Kontaktløs betaling 
Kontaktløs betaling av drivstoff i ubemannede miljøer kan 

bare gjennomføres hvis følgende forutsetninger er oppfylt: 

 

 Transaksjonen skal gjennomføres på måten som er 

angitt under punkt en (1) over. 

 Sluttkunden/Transaksjonen skal alltid verifiseres  

med PIN. 

 Automaten kan ikke ha Kontaktløs som eneste 

betalingsmetode, men må også støtte Chipinnløsning og 

Magnetsporinnløsning. 

 

For å starte Kontaktløs betaling må Sluttkunden føre det 

kontaktløse Kortet over kortleseren i Automaten ved 

pumpen. Sluttkunden skal angi PIN-Kode, uansett beløp 

fordi kontrollgrensen alltid skal være null (0). Deretter skjer 

transaksjonen i henhold til beskrivelsen i punkt 1 over. 

 

For at kontaktløs betaling skal kunne gjennomføres, kreves 

det at kortleseren i Automaten først aktiveres. 

 Fast eller forhåndsvalgt maksfyllingsbeløp 
Swedbank Pay har støtte for både fast og forhåndsvalgt 

maksfyllingsbeløp. Uansett om fast eller forhåndsvalgt 

maksfyllingsbeløp velges, skal håndteringen gjennomføres 

på samme måte som beskrevet over. 

 

Både fast og forhåndsvalgt maksfyllingsbeløp fastsettes av 

Swedbank Pay fra tid til annen og meddeles Brukerstedet. 

Swedbank Pay skal uten unødig forsinkelse meddele 

Brukerstedet ved endret maksfyllingsbeløp. 

 Øvrig informasjon 
Disse bransjeforskriftene gjelder bare for drivstoff i 

ubemannede miljøer via Automat og/eller app dvs. 

bransjekode 5542.  

 

Bransjeforskrifter 
Drivstoff i ubemannede miljøer og App 
(Automated Fuel Dispenser)  
Disse særlige forskriftene er utferdiget av Swedbank Pay Norge i samsvar med Generelle vilkår. Begrep 

definert i vedlegget Definisjoner har samme betydning i disse bransjeforskriftene. Disse 

bransjeforskriftene viser til Transaksjoner med Kort for alle typer drivstoffsalg i et ubemannet miljø via 

Automat eller App. Hvis Brukerstedet engasjerer en annen part for innsamling eller annen bearbeiding 

av Transaksjoner eller for å utføre andre rettigheter/plikter som ligger på Brukerstedet i henhold til 

Avtalen, er Brukerstedet ansvarlig for at disse forskriftene etterleves av enhver slik part. 
 


