
 

 
 

 
Frøslev-Mollerup Sparekasse  
CVR: 24260453  
Att.: Direktionen  

  

  

 

 

 

 

Opfølgning på afgørelse om efterlevelse af § 128, 

stk. 1, i lov om betalinger af 21. juni 2022 

 
 

 

Finanstilsynet sendte den 21. juni 2022 afgørelse om efterlevelse af § 128, 

stk. 1, i lov om betalinger (betalingsloven) til Frøslev-Mollerup Sparekasses 

direktion og eksterne revisor. 

 

Det fremgik af Finanstilsynets afgørelse, at Frøslev-Mollerup Sparekasse 

skal efterleve to påbud, gengivet herunder. 

 

Påbud 1 

- Finanstilsynet påbyder Frøslev-Mollerup Sparekasse at sikre anven-

delse af stærk kundeautentifikation, når en bruger tilgår sin betalings-

konto, jf. § 128, stk. 1, nr. 1, i lov om betalinger (herefter betalingslo-

ven). 

Påbud 2 

- Finanstilsynet påbyder Frøslev-Mollerup Sparekasse at sikre anven-

delse af stærk kundeautentifikation, når en bruger igangsætter beta-

linger via Frøslev-Mollerup Sparekasses netbank og mobilbank, jf. § 

128, stk. 1, nr. 2, i betalingsloven 

 

Det fremgik endvidere af Finanstilsynets afgørelse, at: 

 

Frøslev-Mollerup Sparekasse skal i den forbindelse udarbejde en plan for mi-

grering af ovennævnte grupper af brugere hurtigst muligt, løbende med 14 

dages mellemrum [med start 1. juli] rapporterer til Finanstilsynet om fremdrif-

ten i migrationen af disse tre grupper. 

 

Frøslev-Mollerup Sparekasse bedes senest den 1. november 2022 bekræfte 

overfor Finanstilsynet, at al brug af NemID-nøglekortet, når en bruger tilgår 

17. november 2022 
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sin betalingskonto igangsætter betalinger via Frøslev-Mollerup Sparekasses 

netbank og mobilbank, er ophørt. 

 

Finanstilsynet modtog statusopdateringer fra Frøslev-Mollerup Sparekasses 

datacentral den 15. og 25. august, 9. og 22. september samt den 7., 13., og 

27. oktober.  

 

Finanstilsynet har endvidere den 11. november modtaget Frøslev-Mollerup 

Sparekasses bekræftelse på, at al brug af NemID-nøglekortet, når en bruger 

tilgår sin betalingskonto eller igangsætter betalinger via Frøslev-Mollerup 

Sparekasses netbank og mobilbank, er ophørt fra og med 1. november 2022. 

 

Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at Frøslev-Mollerup Sparekasse 

har opfyldt Finanstilsynets påbud af 21. juni 2022. 


