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Flyttguide 
 
 
Flyttguiden publiceras av Ferratum Bank p.l.c. i enlighet med de relevanta bestämmelserna i 
förordningarna för kreditinstitut och finansinstitut (betalkonton) på Malta, rättsligt meddelande 
411 från 2016 kompletterat genom rättsliga meddelanden 324 och 354 från 2018. 
 
Om du vill flytta banktjänster från eller till en annan betaltjänstleverantör baserad på Malta, följer 
du anvisningarna nedan, enligt den del av den här flyttguiden som är av intresse för dig. Om du 
istället vill flytta banktjänster från eller till en annan betaltjänstleverantör i Sverige, gå in på 
följande: Checklista för byte av bank 
https://www.swedishbankers.se/media/3071/1606_checklista_byte_av_bank.pdf; och hur 
https://www.swedishbankers.se/media/3070/1606_checklista_saa_goer_du.pdf.  
Observera i vilket fall som helst att flyttjänsterna som erbjuds av Ferratum Bank p.l.c. inte 
omfattar överföring eller mottagning av direktdebiteringar. 
 
Del I i föreliggande flyttguide syftar till att ge dig råd avseende erbjudandet om flyttjänster när 
även den andra inblandade betaltjänstleverantören (PSP, payment service provider) finns på 
Malta.  
 
Del II i föreliggande flyttguide syftar till att ge dig råd avseende erbjudandet om att överföra 
medel från ett gammalt betalkonto till ett nyöppnat betalkonto när den andra inblandade 
betaltjänstleverantören (PSP) är baserad i ett EES-medlemsland (Europeiska samarbetsområdet) 
utanför Malta. 
 
Del III i föreliggande flyttguide syftar slutligen till att ge dig ytterligare information om avgifterna 
och reklamationsprocedurerna i samband med flyttjänsterna. 
 
 

DEL I 
 

Flytta tjänster mellan PSP:er baserade på Malta 
 

 
1. Öppna ditt nya bankkonto 
 
Om det inte redan är gjort öppnar du ett nytt konto hos valfri betaltjänstleverantör (PSP) 
("mottagande PSP") till vilken du vill flytta de valda betaltjänsterna som tidigare erbjudits av en 
annan PSP ("överförande PSPS"). 
 
2. Skicka in flyttfullmakt 
 

https://www.swedishbankers.se/media/3071/1606_checklista_byte_av_bank.pdf
https://www.swedishbankers.se/media/3070/1606_checklista_saa_goer_du.pdf
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Mottagande PSP ber dig skicka in en skriven fullmakt. När du skickar in sådan fullmakt ger du de 
inblandade PSP:erna tillåtelse att fortsätta med flytten. Du anger även det datum från vilket 
stående ordrar för kreditöverföringar ska utföras från det betalkonto som öppnas eller innehas 
hos mottagande PSP, förutsatt att det angivna datumet är minst sex (6) vardagar efter det datum 
då mottagande PSP får följande information från överförande PSP: 
 

(i)    en lista över befintliga stående ordrar för kreditöverföringar,  
 den tillgängliga informationen om direkta debiteringsmandat som flyttas,1, 
(iii)  de återkommande inkommande kreditöverföringarna och 
(iv) borgenärsdrivna direktdebiteringar som utförts på ditt betalkonto under 
föregående tretton (13) månader2. 

 
När uppgifter som beskrivs under punkt 1 och punkt 2 ovan har genomförts från din sida, 
fortsätter de inblandade PSP:erna enligt avsnitten nedan, förutsatt att mottagande PSP har fått all 
information och dokumentation som behövs för att göra det: 
 
A. Inledande uppgifter för mottagande PSP 
 

• Direkt efter mottagande av din fullmakt kommer mottagande PSP att ge dig en PDF-
kopia av den inskickade fullmakten. 

 

• Inom två (2) vardagar från mottagandet av din fullmakt ska mottagande PSP begära att 
överförande PSP utför följande uppgifter, om det krävs enligt den inskickade 
fullmakten: 
 
a) Överföring till mottagande PSP och (om så krävs av dig) till dig av: 

 
(i)  en lista över befintliga stående ordrar för kreditöverföringar, och 
(ii) den tillgängliga informationen om direkta debiteringsmandat som flyttas.3. 
 

b) Överföring till mottagande PSP och (om så krävs av dig) till dig av den tillgängliga 
informationen om: 

 
1 Observera att Ferratum Bank p.l.c. inte erbjuder några direktdebiteringstjänster. När Ferratum Bank p.l.c. då agerar 
som överförande PSP är de inte förpliktigade att till mottagande PSP lämna ut någon information om direkta 
debiteringsmandat som flyttas. 
 
2 Observera att Ferratum Bank p.l.c. inte erbjuder några direktdebiteringstjänster. När Ferratum Bank p.l.c. agerar som 
överförande PSP kan de därför inte lämna ut någon information till mottagande PSP om borgenärsdrivna 
direktdebiteringar som utförts på ditt betalkonto under de föregående tretton (13) månaderna. 
 
3 Observera att Ferratum Bank p.l.c. inte erbjuder några direktdebiteringstjänster. När Ferratum Bank p.l.c. då agerar 
som mottagande PSP är de inte förpliktigade att av överförande PSP begära någon information om direkta 
debiteringsmandat som flyttas. 
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(i)  återkommande inkommande kreditöverföringar och 
(ii) borgenärsdrivna direktdebiteringar som utförts på ditt betalkonto under 
föregående tretton (13) månaderna.4 
 

c) Stopp av godkännande av direktdebiteringar5 och inkommande kreditöverföringar 
som träder i kraft från det datum som anges i fullmakten (men begränsad till fallet 
att överförande PSP inte tillhandahåller ett system för automatisk omdirigering av 
de inkommande kreditöverföringarna och direktdebiteringarna till det betalkonto 
som innehas av dig hos mottagande PSP). 
 

d) Makulering av stående ordrar träder i kraft från det datum som anges i fullmakten. 
 

e) Överföring av eventuellt återstående positivt saldo till det betalkonto som öppnas 
eller innehas hos mottagande PSP det datum som anges i fullmakten. 
 

f) Avslut av betalkonto som innehas av dig hos överförande PSP det datum som anges 
i fullmakten. 

 
 
B. Ytterligare uppgifter för överförande PSP 
 

• Vid mottagande av en begäran från mottagande PSP ska överförande PSP utföra 
följande uppgifter, om så krävs i den inskickade fullmakten: 

 
a) skicka inom fem (5) arbetsdagar till mottagande PSP och (om så krävs av dig) till dig: 
 

(i)    en lista över befintliga stående ordrar för kreditöverföringar,  
(ii)   den tillgängliga informationen om direkta debiteringsmandat som flyttas,6 
(iii)  de återkommande inkommande kreditöverföringarna och 
(iv)  borgenärsdrivna direktdebiteringar som utförts på ditt betalkonto under 
föregående tretton (13) månaderna.7 

 
4 Observera att Ferratum Bank p.l.c. inte erbjuder några direktdebiteringstjänster. När Ferratum Bank p.l.c. agerar som 
mottagande PSP är de inte förpliktigade att av överförande PSP begära någon information om borgenärsdrivna 
direktdebiteringar som utförts på ditt betalkonto under de föregående tretton (13) månaderna. 
 
5 Observera att Ferratum Bank p.l.c. inte erbjuder några direktdebiteringstjänster. När Ferratum Bank p.l.c. då agerar 
som mottagande PSP är de inte förpliktigade att av överförande PSP begära att godkännande av sådana debiteringar 
stoppas. 
 
6 Observera att Ferratum Bank p.l.c. inte erbjuder några direktdebiteringstjänster. Ferratum Bank p.l.c. som 
överförande PSP är därför inte förpliktigade att till mottagande PSPS lämna ut någon information om direkta 
debiteringsmandat som flyttas. 
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b) sluta godkänna inkommande kreditöverföringar och direktdebiteringar8 på 

betalkontot från det datum som anges i den inskickade fullmakten (där överförande 
PSP inte tillhandahåller ett system för automatisk omdirigering av inkommande 
kreditöverföringar och direktdebiteringar till det betalkonto som innehas av dig hos 
mottagande PSP). I det här fallet informerar överförande PSP inom fem (5) 
arbetsdagar dig och dina utbetalare eller betalningsmottagare, som fallet kan vara, 
om orsaken till att inte slutföra betalningstransaktionen ifråga. 

 
c) makulera stående ordrar från det datum som anges i den inskickade fullmakten. 

 
d) överföra eventuellt återstående positivt saldo från betalkontot till det betalkonto 

som öppnas eller innehas hos mottagande PSP det datum som anges i fullmakten. 
 

e) avsluta betalkontot det datum som anges i den inskickade fullmakten om du inte 
har några utestående förpliktelser på det betalkontot och de åtgärder som beskrivs 
under punkterna a), b) och c) ovan har slutförts. Om utestående förpliktelser 
förhindrar avslut av betalkontot ska du omedelbart informera överförande PSP. 

 
C. Slutliga uppgifter för mottagande PSP 
 

• Inom fem (5) arbetsdagar från mottagande av informationen från överförande PSP som 
hänvisas till i avsnitt B (a) ovan, ska mottagande PSP, om så angetts i din fullmakt och i 
den utsträckning att informationen som tillhandahålls av överförande PSP eller dig gör 
det möjligt för mottagande PSP att göra det, utföra följande uppgifter: 
  
a) Ange de stående ordrar för kreditöverföringar som begärts av dig och utföra dem 

från och med det datum som anges i den inskickade fullmakten. 
 

b) Göra alla nödvändiga förberedelser för att godkänna direktdebiteringar, och 
godkänna dem, från och med det datum som anges i den inskickade 
fullmakten.9Informera dessa utbetalare, som anges i den inskickade fullmakten och 
som gör återkommande inkommande kreditöverföringar till ditt betalkonto, om 

 
7 Observera att Ferratum Bank p.l.c. inte erbjuder några direktdebiteringstjänster. När Ferratum Bank p.l.c. agerar som 
överförande PSP är de inte förpliktigade att lämna ut någon information till mottagande PSP om borgenärsdrivna 
direktdebiteringar som utförts på ditt betalkonto under de föregående tretton (13) månaderna. 
 
8 Observera att Ferratum Bank p.l.c. inte erbjuder några direktdebiteringstjänster. Därför gäller inte skyldigheten att 
sluta godkänna direktdebiteringar för Ferratum Bank p.l.c. när de agerar som överförande PSP. 
 
9 Observera att Ferratum Bank p.l.c. inte erbjuder några direktdebiteringstjänster. När Ferratum Bank p.l.c. agerar som 
mottagande PSP är de därför inte skyldiga att göra några nödvändiga förberedelser för att godkänna 
direktdebiteringar, och sedan godkänna dem, från och med det datum som anges i den inskickade fullmakten. 
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uppgifterna för ditt betalkonto hos mottagande PSP samt det datum från vilket det 
här betalkontot ska användas för sådana överföringar.10  
  

c) Till utbetalare som omnämns under punkt c) ovan i avsnitt C skicka över en kopia av 
den inskickade fullmakten och be dig eller överförande PSP att tillhandahålla 
eventuell saknad information i samband med sådana direktöverföringar.  
 

d) Informera sådana betalningsmottagare, som anges i den inskickade fullmakten och 
som använder en direktdebitering för att hämta medel från ditt betalkonto, om 
uppgifterna för ditt betalkonto hos mottagande PSP samt om det datum från vilket 
direktdebiteringar ska hämtas från det betalkontot.11 
  

e) Mottagande PSP ska också skicka över en kopia av den inskickade fullmakten till 
sådana betalningsmottagare och be dig eller överförande PSP att tillhandahålla 
eventuell saknad information i samband med sådana direktdebiteringar.  

 
 

DEL II 
 

Underlättande öppnande av gränsöverskridande konton mellan PSP:er baserade inom 
EES 

 
Om du vill öppna ett nytt betalkonto hos en PSP som finns i ett annat EES-medlemsland än Malta, 
följer du anvisningarna nedan. 
 
1.   Informera den PSP hos vilken du för närvarande har ett betalkonto. 
 
Som första steg ska du informera den PSP hos vilken du för närvarande har ett betalkonto att du 
vill öppna ett nytt betalkonto hos en annan PSP som finns i ett annat EES-medlemsland. 
 
När du har fullgjort uppgiften som beskrivs under punkt 1 ovan från din sida, ska den PSP som tar 
emot din begäran utföra följande uppgifter det datum som anges av kunden, som ska vara minst 
sex (6) arbetsdagar efter mottagande av din begäran: 
 

a) Tillhandahålla till dig, utan kostnad: 
 

 
10 Om du föredrar att personligen tillhandahålla den information som hänvisas till i punkt (c) i avsnitt C till berörda 
utbetalare, hellre än att ge mottagande PSP fullmakt att göra det, tillhandahåller mottagande PSP standardbrev åt dig 
för att göra det. 
 
11 Om du föredrar att personligen tillhandahålla den information som hänvisas till i punkt (e) i avsnitt C till berörda 
betalningsmottagare, hellre än att ge mottagande PSP fullmakt att göra det, tillhandahåller mottagande PSP 
standardbrev åt dig för att göra det. 
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(i)    en lista över alla nuvarande aktiva stående ordrar för kreditöverföringar och 
gäldenärsdrivna direktdebiteringsmandat, om tillgängligt, och 
(ii)   den tillgängliga informationen om återkommande inkommande kreditöverföringar och 
borgenärsdrivna direktdebiteringar som utförts på ditt betalkonto under de föregående 
tretton (13) månaderna.12 
 

b) Avsluta det betalkonto du har. 
 

Var medveten om att utförandet av uppgifterna under punkt a) och b) ovan av den PSP som 
tar emot din förfrågan sker under förutsättning att du inte har någon utestående förpliktelser 
på berört betalningskonto.  
 
Om utestående förpliktelser förhindrar den PSP som tar emot din begäran från att avsluta det 
betalkonto du har i enlighet med punkt b) ovan, ska samma PSP direkt informera dig om sådan 
omständighet. 

 
2.   Begära att den PSP hos vilken du för närvarande har ett betalkonto att överföra dina 
tillgängliga medel till den andra PSP:n som finns i ett annat EES-medlemsland än Malta. 
 
Om du vill kan du be den PSP som du för närvarande har ett betalkonto hos att överföra eventuellt 
återstående positivt saldo på det kontot till det betalkonto som öppnas eller innehas hos den nya 
PSP:n som finns i ett annat EES-medlemsland. I det fallet ska den PSP som tar emot din begäran 
tillhandahålla relevanta mallar åt dig för att fortsätta med den relevanta överföringen, där du 
infogar fullständig information för att identifiera det betalkonto som öppnas eller innehas hos den 
nya PSP:n som finns i ett annat EES-medlemsland samt sådan ny PSP. 
 
När du har fullgjort uppgiften som beskrivs under punkt 2 ovan från din sida, ska den PSP som tar 
emot din begäran utföra följande uppgifter det datum som anges av kunden, som ska vara minst 
sex (6) arbetsdagar efter mottagande av din begäran: 
 

c) överföra eventuellt positivt saldo som kvarstår på det betalkonto som innehas av 
konsumenten till det betalkonto som öppnas eller innehas av konsumenten hos den nya 
betaltjänstleverantören som finns i ett annan medlemsland. 

 
Var medveten om att utförandet av uppgiften under punkt c) ovan av den PSP som tar emot 
din förfrågan sker under förutsättning att du inte har några utestående förpliktelser på berört 
betalningskonto.  
 

 

 
12 Observera att utförandet av uppgifterna som beskrivs under punkt a) av den tillfrågade PSP:n inte ska utgöra någon 
skyldighet för PSP:n som finns i det andra EES-medlemslandet hos vilken du vill öppna ett betalkonto, att sätta upp 
tjänster de inte tillhandahåller. Observera att Ferratum Bank p.l.c. i detta avseende inte tillhandahåller några 
direktdebiteringstjänster.  
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DEL III 

 
Information om avgifter och reklamationsprocedurer 

 
 
A. Avgifter13: 
 

• Överförande PSP och mottagande PSP ska ge dig full åtkomst, utan kostnad, till 
personlig information avseende eventuella befintliga stående ordrar och 
direktdebiteringar som gäller de konton som innehas av dig.   
  

• Överförande PSP ska inte debitera dig eller mottagande PSP för att till den senare 
tillhandahålla följande information: 
  

(i)    en lista över befintliga stående ordrar för kreditöverföringar,  
(ii)   den tillgängliga informationen om direkta debiteringsmandat som flyttas14, 
(iii)  de återkommande inkommande kreditöverföringarna och 
(iv) borgenärsdrivna direktdebiteringar som utförts på ditt betalkonto under 
föregående tretton (13) månaderna.15 
 

• Överförande PSP eller mottagande PSP kan debitera dig en avgift för alla andra tjänster 
som hänvisas till under avsnitt A till C i del I ovan, som inte nämns under punkterna 
ovan i detta avsnitt A, förutsatt att sådan avgift är skälig och i linje med de faktiska 
kostnaderna till betaltjänstleverantören för att tillhandahålla relevant tjänst. 

 
 
 
B. Så här gör du en reklamation:  
 
Om du inte är nöjd med kvaliteten eller om du har noterat något misstag i leveransen av 
flyttjänsterna som beskrivs under Del I eller Del II i denna flyttguide, förutom de tjänster som 
erbjuds av Ferratum Bank p.l.c. som anges i denna flyttguide, kan du skicka in din reklamation via 
e-post eller onlinekontots meddelandecenter till: 
 

 
13 Observera att informationen i samband med avgifterna under det här avsnittet A i del III i föreliggande flyttguide 
endast gäller med avseende på de flyttjänster som erbjuds av PSP:er som finns i Malta. 
 
14 Observera att Ferratum Bank p.l.c. inte erbjuder några direktdebiteringstjänster. Därför är relevanta avgifter inte 
tillämpliga här, när Ferratum Bank p.l.c. agerar som överförande PSP. 
 
15 Observera att Ferratum Bank p.l.c. inte erbjuder några direktdebiteringstjänster. Därför är relevanta avgifter inte 
tillämpliga här, när Ferratum Bank p.l.c. agerar som överförande PSP. 
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Reklamationsavdelningen, 
Ferratum Bank p.l.c., ST Business Centre, 120 The Strand, Gzira GZR 1027, Malta. 

 

Ferratum Bank p.l.c. kommer att försöka lösa din reklamation via telefon eller så snart som det 
rimligen är möjligt. I det fall Ferratum Bank p.l.c. inser att ärendet kräver mer uppmärksamhet för 
att lösas, kommer din reklamation att utredas fullständigt och bemötas skriftligen så fort som 
möjligt, men inte senare än 15 (femton) dagar. 
 
Om du inte är nöjd kan du hänföra ärendet skriftligen till avdelningen för medling för finansiella 
tjänster, enligt kontaktinformationen nedan: 
  

− via vanlig eller registrerad post till: The Office of the Arbiter for Financial Services, First 
Floor, Pjazza San Kalcidonuju, Floriana FRN 1530, Malta, eller 

 

− via e-post till: info@financialarbiter.org.mt 
  
Ytterligare information får du via den officiella webbplatsen: www.financialarbiter.org.mt 
Fritelefon (lokalsamtal): 8007 2366 och telefon: 2124 9245. 
 
Du kan också skicka din reklamation till ett alternativt ADR-organ i det land du bor i, såsom 
ytterligare identifieras under tillämpliga användningsvillkor. 
 
 

mailto:info@financialarbiter.org.mt
http://www.financialarbiter.org.mt/

