
Påtale til bank for at videregive fortrolige oplysninger om 

kunder til inkassovirksomhed i forbindelse med salg af for-

dringer 
 
Finanstilsynet har den 25. januar 2018 påtalt, at en bank har videregivet fortrolige oplysnin-
ger om kunder til en inkassovirksomhed i strid med § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksom-
hed. Nedenstående er et resumé af afgørelsen. 

 
 

En bank havde i en årrække drevet en inkassoafdeling, der var adskilt fra bankens øvrige forretning. 

Banken valgte på et tidspunkt valgte at frasælge afdelingen til en inkassovirksomhed. Virksomheds-

overdragelsen omfattede samtlige inkassofordringer i afdelingen samt alle medarbejdere. I forbin-

delse med overdragelse af inkassoafdelingen blev de tilhørende informationer på de enkelte fordrin-

ger videregivet.  

 

  Retligt grundlag 

Det følger af § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at en finansiel virksomhed ikke uberettiget må 

udnytte eller videregive fortrolige kundeoplysninger, som de under udøvelsen er deres hverv er blevet 

bekendt med.  

 

Ved fortrolige oplysninger forstås som udgangspunkt alle oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige. 

Oplysninger er bl.a. offentligt tilgængelige, når der er afsagt dom over debitor, eller når oplysningerne 

lovligt er indberettet til RKI.  

 

Det er endvidere fast antaget, at der kan ske berettiget videregivelse af alle kundeoplysninger, når der 

sker et salg af en forretningsafdeling, filial eller en bestemt forretningsaktivitet. I disse tilfælde er det 

berettiget at videregive fortrolige kundeoplysninger, fordi den enkelte kundes krav på beskyttelse må 

vige for den finansielle virksomheds interesse i at kunne foretage frasalg. 

 

En finansiel virksomhed kan i medfør af § 118 videre en række sædvanlige kundeoplysninger til brug 

for varetagelse af virksomhedens administrative opgaver uden kundens samtykke. 

 

  Finanstilsynets vurdering 

Indledningsvis bemærker Finanstilsynet, at oplysninger, som blev videregivet til inkassovirksomhe-

den i forbindelse med bankens frasalg og nedlæggelse af inkassoafdelingen med henblik på at ad-

ministrere inkassoopgaver for banken, kunne videregives uden kundernes samtykke i medfør af lov 

om finansiel virksomhed § 118, stk. 1.  

 

Samtidig vurderer Finanstilsynet, at bankens frasalg af inkassoafdelingen ikke kan sidestilles med et 

salg af en forretningsafdeling, idet inddrivelse af fordringer ikke kan anses som en kerneydelse inden 

for bankens forretningsområde, modsat f.eks. kerneprodukter som udlåns- og indlånsprodukter. Ind-

drivelse af fordringer må betegnes som en støttefunktion i forhold til selve bankdriften og de kerne-

ydelser, som banken lever af at sælge til kunderne.  

 

Finanstilsynet finder på den baggrund, at videregivelse af ikke offentligt tilgængelige oplysninger til 

inkassovirksomheden i forbindelse med bankens frasalg af fordringer, fordrer, at der foretages en 
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konkret afvejning af bankens behov for eller interesse i at videregive oplysningerne overfor kundens 

umiddelbare berettigede forventning om, at oplysningerne hemmeligholdes.  

 

Efter Finanstilsynets opfattelse har det alene været i bankens interesse, at frasælge de fordringer, 

som lå til inddrivelse i inkassoafdelingen. Finanstilsynet har blandt andet lagt vægt på, at når banken 

frasælger fordringer, er kundeforholdet ikke omfattet af reglerne om god skik, ligesom kunden ikke 

har adgang til at klage til de finansielle klagenævn. Dette står i modsætning til den situation, hvor 

banken anmoder en anden virksomhed om at inddrive forfaldne fordringer, og kunden stadig er kunde 

i banken, ligesom reglerne om god skik gælder, og der er klageadgang til klagenævn.  

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at uanset at inkassovirksomheden er kommet i besiddelse af præcis 

de samme oplysninger om kundens fordring via administrationsaftalen efter § 118, kan det ikke føre 

til, at det er en berettiget videregivelse som sker i forbindelse med bankens salg af fordringer. De 

samarbejdspartnere, som banken benytter, og som i medfør af § 118, stk. 1, modtager fortrolige 

oplysninger til brug for varetagelse af administrative opgaver, må ikke uberettiget udnytte de fortrolige 

oplysninger til andre formål end varetagelsen af de pågældende administrative opgaver, jf. § 117, 

stk. 2, jf. stk. 1.  

 

 

 

 


