MínRokning
Debitorreglur fyri sjálvvirkandi vinnuligar gjaldingar
1. Lýsing
Hesar debitorreglur eru galdandi fyri sjálvvirkandi gjaldingar millum virkir. Fyritreytin fyri tænastuni er, at kreditor
hevur gjørt avtalu við debitor um, at kreditor sjálvvirkandi kann trekkja sín ágóða beinleiðis av debitors kontu.
Útgjalding á debitors kontu kann eisini koma fyri.

2. Hvat er MínRokning?
MínRokning er ein skipan, ið virkir brúka til m.a. at avgreiða sjálvvirkandi gjaldingar sínámillum, í teimum førum
ein galdandi gjaldsavtala er gjørd partarnar ímillum. Talan er um eina vinnuliga tænastu, ið er ætlað til
afturvendandi gjaldingar frá debitorum, men kreditor kann eisini útgjalda ágóðar til debitorar.

3. Greining
3.1 Gjaldsavtala
Ein avtala um, at debitor gevur kreditor loyvi til at brúka MínRokning til at trekkja ágóða av debitors kontu, men
innseting á debitors kontu kann eisini koma fyri.
3.2 Gjaldsdagur
Er dagurin, tá gjaldingin antin verður trekt av ella innsett á debitors kontu. Gjaldingar verða bert avgreiddar
vanligar avgreiðsludagar. Gjaldsdagurin kann í fyrsta lagi verða 5 avgreiðsludagar frá tí degi upphæddin er
send til Elektron. Annars tilskilar Elektron sær rætt til at flyta gjaldsdagin samsvarandi teimum 5
avgreiðsludøgunum.
3.3 Fráboðan
Er ein fráboðan frá kreditor til debitor við útgreinaðum upplýsingum um, at kreditor umvegis MínRokning trekkir
eina gjalding av debitors ella øvugt.
3.4 Avvísing
Avvísing av eini gjalding førir við sær, at ávísa gjaldingin ikki verður avgreidd. Er gjaldingin umfatað av fleiri
stakgjaldingum (rokningum), verður øll tann samlaða gjaldingin avvíst. Debitor kann avvísa eini komandi
gjalding áðrenn gjaldsdagin. Hetta skal gerast á www.minrokning.fo.
3.5 Avgreiðsludagar
Avgreiðsludagar eru allir dagar, undantikið leygardagar, sunnu- og halgidagar, og annars vanligir frídagar í
Føroyum.
3.6 Afturflyting
Afturflyting av eini gjalding viðførir, at upphæddin verður flutt aftur av kreditors kontu og inn á debitors kontu.
Er gjaldingin umfatað av fleiri stakgjaldingum (rokningum), verður øll tann samlaða gjaldingin afturflutt. Debitor
ella debitors peningastovnur kunnu umbiða afturflyting av eini avgreiddari gjalding, um treytirnar eru uppfyltar,
smb. §8.
3.7 Elektron
Elektron eigur og rekur MínRokning. Elektron er undirlagt Fíggjareftirlitið.

4. Debitors íbinding til MínRokning
Treytin fyri íbinding til MínRokning er, at tær tænastur, ið debitor skal gjalda umvegis MínRokning, bert verður
brúkt til vinnuligt endamál.
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Tá debitor tilmeldar gjaldsavtalur, gevur peningastovnurin samstundis loyvi til, at debitor kann brúka eina ella
fleiri konti til MínRokning. Debitors peningastovnur hevur altíð rætt til at frámelda virknar gjaldsavtalur, smb.
§10.2, og rætt til at afturflyta møguligar avgreiddar gjaldingar, smb. §8.3.
5. Gjaldsavtalur hjá debitori
5.1 Innihaldið í eini gjaldsavtalu
Gjaldsavtala hjá debitori ásetur, at kreditor kann avgreiða gjaldingar frá debitor til kreditor umvegis MínRokning
av skrásettu kontuni, og at debitor hevur góðtikið “Regur fyri sjálvirkandi vinnuligar gjaldingar”. Um debitor
hevur tilmeldað eina gjaldsavtalu, og hendan ikki kann fáa sín virknað til komandi gjalding, skal debitor gjalda
á annan hátt.
5.2 Tilmelding av gjaldsavtalum
Gjaldsavtalur kunnu tilmeldast soleiðis:
•
•
•
•

Debitor hevur atgongd til www.minrokning.fo, ið er ein trygg internetsíða, ið debitor
m.a. brúkar til tilmelding av sjálvvirkandi gjaldsavtalu til ávísan kreditor
Kreditor hevur atgongd til www.minrokning.fo, ið er ein trygg internetsíða, ið kreditor
m.a. brúkar til tilmelding av sjálvvirkandi gjaldsavtalu vegna debitor
Kreditor sendir tilmeldingarfílu til Elektron, í teimum førum debitor hevur upplýst sína kontu til kreditor,
har framtíðar gjaldingar skulu trekkjast av
Peningastovnur kann vegna debitor/kreditor stovna gjaldsavtalur

5.3 Váttan fyri tilmelding av gjaldsavtalu
Kreditor skal eftir áheitan frá Elektron kunna váttað, at debitor hevur givið loyvi til tilmelding av gjaldsavtalu.
6. Fráboðan til debitor
6.1 Kreditor skal boða debitori frá
Kreditor skal boða debitori frá gjaldingini. Fráboðanin skal verða debitor í hendi í seinasta lagi 5
avgreiðsludagar innan gjaldsdagin. Debitor sær fráboðanina við at logga seg á www.minrokning.fo við sínum
brúkara og loyniorðið, ið viðkomandi hevur móttikið frá Elektron.
6.2 Innihald í fráboðanini
Fráboðanin skal innihalda upphædd, gjaldsdag, navn á kreditori og annars upplýsingar um hvat gjaldingin
viðvíkur, so debitor kann eyðmerkja gjaldingina.

7. Avgreiðsla av gjaldingum
7.1 Samtykki til avgreiðslu av gjalding
Tá gjaldsavtala er meldað til kreditor, gevur debitor samtykki til sjálvvirkandi avgreiðslu av gjaldingum, ið eru
knýttar at tí ávísa kundanummarinum. Samtykki kann afturkallast við at frámelda gjaldsavtaluna, smb. §10.1,
ella við at brúka rættin til avvísing og/ella afturflyting av gjaldingum, smb. §8.
Um ein virkin gjaldsavtala ikki finst, kann debitor gera innsigilsi smb. §9.
7.2 Nær kunnu gjaldingar avgreiðast?
Kreditor og debitor skulu gera avtalu sínámillum um, nær kreditor hevur heimild til at avgreiða sjálvvirkandi
gjaldingar.
Upphæddin verður trekt av ella innsett á debitors kontu tann gjaldsdagin, ið er ásettur í uppkrøvunum, kreditor
upprunaliga hevur sent til Elektron.
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Tað eru avtaluviðurskiftini við kreditors peningastovn sum avgerða, frá nær renta verður roknað av avgreiddum
gjaldingum.
7.3 Dekningur á debitors kontu
Dekningur skal verða á debitors kontu gjaldsdagin. Um dekningur ikki er á kontuni fyri øllum gjaldingum tann
ávísa gjaldsdagin, hevur debitors peningastovnur rætt til at afturflyta gjaldingina, smb. §8.3.
7.4 Gjalding og kvittan
Gjalding umvegis GjaldSkipanina verður mett sum gjalding við frígerandi virknaði fyri debitor. Debitor hevur
rætt til at meta kontuavritið, har gjaldingin framgongur, sum kvittan fyri at gjaldingin er avgreidd. Hetta er tó ikki
galdandi, um gjaldingin seinni er afturflutt.
Á www.minrokning.fo sæst eisini (grønt flugubein frammanfyri rokningini) um gjaldingin er avgreidd, og verður
hettar samstundis góðtikið sum nøktandi kvittan.

8. Avvísing og afturflyting av gjaldingum
8.1 Debitors avvísing
Debitor kann avvísa eini gjalding á www.minrokning.fo í seinasta lagi kl. 12.00 dagin fyri gjaldsdagin.
Ein gjalding kann bert avvísast í síni heild. Hettar merkir, at um gjaldingin er umfatað av fleiri stakgjaldingum
(rokningum), verður samlaða gjaldingin avvíst.
Debitors avvísing er bert galdandi fyri tað ella tær ávísu gjaldingarnar. Avvísingin er ikki galdandi fyri aðrar
framtíðar gjaldingar, ið eru umfataðar av tí ávísu gjaldsavtaluni.
8.2 Debitors afturflyting
Er ein gjalding avgreidd, kann debitor biðja um afturflyting í sínum peningastovni. Debitors umbøn um
afturflyting skal verða debitors peningastovni í hendi í seinasta lagi 2. avgreiðsludagar eftir, at gjalding er bókað
á debitors kontu.
Ein gjalding kann bert afturflytast í síni heild. Hettar merkir, at um gjaldingin er umfatað av fleiri stakgjaldingum
(rokningum), verður samlaða gjaldingin afturflutt.
Upphæddin verður hereftir afturflutt til debitors kontu. Upplýsingar um afturflytingina síggjast á
bókingaryvirlitinum ella kontuavritinum.
Debitors afturflyting er bert galdandi fyri tað ella tær ávísu gjaldingarnar. Afturflytingin er ikki galdandi fyri aðrar
framtíðar gjaldingar, ið eru umfataðar av tí ávísu gjaldsavtaluni.
8.3 Peningastovnsins afturflyting
Debitors peningastovnur hevur rætt til at afturflyta eina avgreidda gjalding um:
•
•
•
•
•

Ongin dekningur er á debitors kontu gjaldsdagin
Tann ávísa gjaldsavtalan er frámeldað
Debitors peningastovnur ikki kann góðkenna gjaldsavtaluna
Gjaldsavtalan er burturfallin, tí debitors kontuviðurskifti við peningastovnin er farið úr gildi innan
gjaldsdagin
Feilur er í gjaldsupplýsingunum ella viðgerðini av hesum

Tá afturflytingin er avgreidd, gevur debitors peningastovnur debitori fráboðan um hetta.
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8.4 Endi á freistum
Um dagurin, ið er síðsta freist fyri umbøn av avvísing ella afturflyting, ikki er ein avgreiðsludagur, er freistin
næstkomandi avgreiðsludagur.

9. Debitors møguleikar fyri mótmæli
9.1 Ikki góðkendar ella gjaldingar við feili
Debitor kann yvirfyri sínum peningastovni seta fram mótmæli, um,
•
•

at debitor ikki hevur givið kreditor loyvi til at brúka MínRokning til innkrevjing av ávísum
skuldaraviðurskiftum, ella
at feilur er í eini gjalding

Ein gjalding verður mett sum ógyldug, um gjaldsavtalan ikki kann skjalprógvast.
Ein gjalding verður mett at hava feil, um gjaldingin ikki er rætt skrásett og bókað, ella um gjaldingin er umfatað
av tekniskum brekið ella øðrum líknandi feili hjá Elektron ella peningastovninum.
Debitor skal seta fram mótmæli yvirfyri sínum peningastovni skjótast gjørligt og í seinasta lagi 4 mánaðir eftir
gjaldsdagin.
Um gjaldingin er ógyldug ella hevur feil, verður gjaldingin í síni heild afturflutt umvegis debitors peningastovn.
9.2 Endi á freistum
Um dagurin, ið er síðsta freist fyri umbøn av avvísing ella afturflyting, ikki er ein avgreiðsludagur, er freistin
næstkomandi avgreiðsludagur.

10. Uppathald av gjaldsavtalum
10.1 Debitors frámelding av gjaldsavtalum
Debitor kann til eina og hvørja tíð frámelda eina gjaldsavtalu. Debitor kann sjálvur frámelda gjaldsavtaluna á
www.minrokning.fo, ella hjá kreditori ella í sínum peningastovni.
10.2 Debitors peningastovns frámelding
Debitors peningastovnur hevur til eina og hvørja tíð rætt til at frámelda debitors gjaldsavtalur.
10.3 Frámelding tá konta verður uppgjørd
Um kontuvirðurskiftið millum debitor og debitors peningastovn fellur burtur, herundir striking ella sperring av
debitors kontu, fellur grundarlagið fyri gjaldsavtaluni burtur. Debitors peningastovnur frámeldar tískil
gjaldsavtaluna.
10.4 Frámelding av gjaldsavtalum vegna manglandi nýtslu
Ein gjaldsavtala, ið ikki hevur verið brúkt seinastu 18 mánaðirnar, verður sjálvvirkandi frámeldað.
10.5 Avleiðing av frámelding ella burturfallið
Gjaldingar kunnu ikki longur avgreiðast umvegis MínRokning, um gjaldsavtalan er frámeldað. Møguligar
gjaldingar í bíðistøðu verða ikki avgreiddar. Fyri hesar verður inngjaldskort ístaðin sent debitori.
10.6 Nær fær frámeldingin sín virknað?
Frámelding av eini gjaldsavtalu fær sín virknað fyri gjaldingar við gjaldsdegi frá og við avgreiðsludagin eftir, at
frámeldingin er skrásett á Elektron.

MínRokning
- Reglur fyri sjálvvirk. vinnuligar gjaldingar

Síða 4 av 5

Apríl 2017

11. Um debitors peningastovnur ikki yvirheldur sínar skyldur
Um ein gjalding í MínRokning ikki verður avgreidd, tí debitors peningastovnur steðgar sínum gjaldingum ella
fer á húsagang, má kreditor uppkrevja upphæddina frá debitori á annan hátt.
í hesi støðuni kann kreditor ikki gera mishaldsatfinningar galdandi mótvegis debitori sum fylgju av, at gjaldingin
ikki er avgreidd, um debitor rindar innan síðstu freist, ið kreditor hevur ásett.
12. Peningastovnins endurgjaldsábyrgd
Debitors peningastovnur hevur endurgjaldsábyrgd, um feilir ella misrøkt hava við sær, at avtalaðar skyldur
verða eftirlíkaðar ov seint ella eru ófullkomnar.
Sjálvt á teimum økjum, har strangari ábyrgd er galdandi, kann peningastovnurin ikki ábyrgdast fyri tap, ið
skyldast:
• brek í ella manglandi atgongd til edv-skipanir ella skaði á dáta í hesum skipanum, ið kunnu vísa til
niðanfyri nevndu hendingar, óansæð um tað er peningastovnurin sjálvur ella ein uttanhýsis veitari, ið
stendur fyri rakstrinum av skipanunum,
• brek í peningastovnsins streymveiting ella fjarsamskifti, lógarfyriskipanir ella umsitingaratgerðir,
náttúruvanlukkur, kríggj, uppreistur, borgarligan ófrið, sabotasju, yvirgang ella herverk, herundir
telduvirus og teldusnýkar/hacking,
• verkfall, verkbann (lockout), útistongsul (boykott) ella annan stongsul, ónsæð um ósemjan er rættað
ímóti ella verksett av peningastovninum sjálvum ella tess felagsskapi, og óansæð gundina til
ósemjuna. Hettar er eisini galdandi, tá ósemjan bert rakar partar av peningastovninum, ella aðrar
umstøður, ið peningastovnurin ikki hevur ávirkan á.
Hettar er tó ikki galdandi, um
•
•

peningastovnurin frammanundan burdi havt sæð tær umstøður, ið eru orsøk til tapið, tá avtalan bleiv
gjørd, ella burdi havt umgingið ella fyribyrgt orsøkina til tapið, ella
lóggávan undir øllum umstøðum gevur peningastovninum ábyrgdina av teimum viðurskiftum, ið eru
orsøk til tapið.

13. Broyting av reglunum
13.1 Ávaring um broytingar
Broytingar í hesum reglum, ið eru til ógangns fyri debitor, kunnu fremjast við 1 mánaða varningi. Aðrar
broytingar kunnu fremjast uttan frammanundan varning. Debitor fær boð um broytingar við telduposti.
13.2 Góðkenning av broytingum
Mett verður, at debitor hevur góðtikið varnaðar broytingar, uttan so at debitor gevur sínum peningastovni boð
um, at viðkomandi ikki ynskir at verða bundin at nýggju reglunum.
Í hesum føri verður mett, at debitor hevur uppsagt íbindingaravtaluna við virknaði frá í seinsta lagi tí løtu,
broytingarnar koma í gildi.
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