Overenskomst om innløsning av
dekningsløse sjekker
Tiltrådt av styret i Sparebankforeningen i Norge 4. juni 1969. Vedtatt av Forretningsbankenes
Felleskontors generalforsamling 10. juni 1969. Tiltrådt av Norges Bank 27. august 1969.
Ikrafttredelse 1. september 1969. Senest oppdatert av Bits AS 15.03.2018.

1

Alminnelige regler

Denne overenskomst gjelder sjekker som:
a. Tilfredsstiller de krav som ifølge lov om sjekker av 27. mai 1932 § 1, jf. § 2, må oppfylles for at
et dokument skal gjelde som sjekk.
b. Er utstedt på sjekkblankett som er utlevert av påtrukne bank eller trykt med dennes
godkjenning.
c. Er trukket på en bank som har tiltrådt overenskomsten.
d. Lyder på kr. 2.500,- eller under.
e. Forevises til betaling i trassatbanken innen den frist som er fastsatt i sjekklovens § 29 (20
dager fra den i sjekken angitte utstedelsesdag)
f.

Er sendt påtrukne bank innen den frist som er fastsatt i Sjekkreglenes pkt. 5 III.

g. Er utstedt av person1 som er eller har vært berettiget til å disponere den konto sjekken er
trukket på.

2

Innløsning av dekningsløse sjekker

2.1 Krav til god tro
Overenskomstens regler gjelder bare for den mottaker av sjekk som ikke har hatt kjennskap eller
åpenbar grunn til mistanke om at dekning mangler, og som også forøvrig må ha vært i aktsom god
tro. Hvis en sjekkmottager som ikke har vært i aktsom god tro, endosserer sjekker videre til en
som er i aktsom god tro, kan trassatbanken likevel ikke nekte å innløse sjekken på grunnlag av
regelen i forrige punktum.

1

Overenskomsten gjelder ikke bare sjekker utstedt av private personer på personlig konti, men også sjekker
utstedt av juridiske personer på firmakonti.
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2.2

Påtrukne banks innløsning av dekningsløse sjekker som har vært benyttet
overfor andre enn banker («tredjemannsjekker»)
Enhver sjekk som fyller vilkårene under pkt. 1 foran, og som har vært brukt overfor andre enn
banker, innløses av trassatbanken såfremt nedenstående betingelser foreligger:
2.2.1
Sjekken må ha vært benyttet av sjekkutstederen som betaling ved ervervsmessig salg av varer og
tjenester eller andre ytelser i Norge. Sjekkbeløpet kan rundes av opp til nærmeste kr. 100,-.
2.2.2
Sjekken må ikke være tilbakekalt (jf. sjekklovens § 32, første ledd). Sperring av konto i forbindelse
med åpning av konkurs- eller akkordforhandlinger hos sjekkutstederen regnes ikke som tilbakekall
i denne forbindelse.
2.3 Legitimasjon
Ved bruk av sjekker som betaling som nevnt i pkt. 2.3.1 skal sjekkmottakeren kreve at
sjekkutstederen legitimerer seg og sin disposisjonsrett over kontoen med bankkort.
Sjekkmottakeren skal notere bankkortets kontrollnummer på sjekken.
Legitimasjonskontroll etter dette punktet er intet vilkår for innløsning, men unnlatt
legitimasjonskontroll øker risikoen for å motta sjekker utstedt av uberettiget person. Ifølge pkt. 1
g), faller slike sjekker utenfor overenskomsten.

3

Tap

3.1

Trassatbankens ansvar

3.1.1
Tap på sjekker innløst iht. bestemmelsene i denne overenskomst bæres av påtrukne bank, jf. dog
regelen i 3.2.
3.2

Diskonterende banks ansvar

3.2.1 Ansvar for uaktsomhet
Dersom diskonterende bank ikke har vært så aktsom som den etter forholdene burde ha vært,
plikter den å erstatte påtrukne bank det tap denne er påført som følge herav. Har også
trassatbanken utvist uaktsomhet (f.eks. i forbindelse med åpningen av vedkommende sjekkonto),
blir erstatningen å redusere (eventuelt til 0) under hensyntagen til beskaffenheten av de fra hver
side begåtte feil og disses innflytelse på skaden.
3.2.2 Fremsettelse av erstatningskrav. Frist m.v.
Krav om erstatning i henhold til 3.2.1. må fremsettes skriftlig overfor diskonterende bank snarest
mulig og senest innen 3 måneder etter innløsningen av vedkommende sjekk. Kravet skal være
begrunnet.

Overenskomst om innløsning av dekningsløse sjekker

Side 2 av 3

4

Fortolking av reglene. Tvister

Oppstår det tvilsspørsmål om fortolkningen og praktiseringen av disse regler kan hver av partene
bringe saken inn for Fagutvalg Kontrakt til avgjørelse.
Dersom en av partene ikke vil godta utvalgets avgjørelse i en tvist, kan partene i fellesskap bringe
saken inn til avgjørelse med endelig virkning for et voldgiftsutvalg med 3 medlemmer iht. lov om
voldgift § 12. Slik anke må foretas snarest mulig og senest innen 2 måneder, jf. voldgiftsloven §
25. Et medlem av utvalget oppnevnes av Bits AS (heretter benevnt Bits) og et medlem oppnevnes
av Finans Norge. Det tredje medlem skal være professor i rettsvitenskap ved Universitetet og
oppnevnes av Bits og Finans Norge i fellesskap.
Kostnadene ved sakens behandling i voldgiftsutvalget dekkes av partene. Voldgiftsutvalget kan
bestemme at en av partene helt eller delvis skal dekke de kostnader som er knyttet til sakens
behandling, herunder den andre parts kostnader.

5

Tiltredelse

Overenskomsten kan tiltres av enhver norsk forretningsbank og sparebank, samt av Norges Bank.

6

Oppsigelse

Denne avtale kan hver enkelt bank si opp ved skriftlig melding til Bits med 3 måneders varsel til
utgangen av et kalenderår.

7

Endringer

Endringer i denne overenskomst kan vedtas av Bits.
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