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Forbruger Styrelsen
Att. Søren Iversen
Amagerfælledvej 56
2300 København S

BØRNERÅDETS KOMMENTARER TIL
UDKAST TIL REVIDERET VEJLEDNING OM
INTERNATIONALE BETALINGSKORT TIL
UNGE UNDER 18 ÅR
D. 19. 04. 2004.
Børnerådet er glade for Forbrugerombudsmandens initiativ både mht.
møderækken om de internationale betalingskort til unge under 18 år og
mht. revideringen af vejledningen. Vi vil her kort kommentere udkastet
til revideringen af vejledningen.

Generelt er Børnerådet positive overfor det reviderede indhold. Det
gælder i særdeleshed indsættelsen af afsnit 1.3 om saldokontrollen,
som er helt afgørende for, at Børnerådet overhovedet kan acceptere, at
der udstedes betalingskort til unge under 18 år. Vi har endvidere med
glæde noteret os, at forældre til unge mellem 15 og 18 år skal
orienteres, hvis deres børn bestiller et internationalt hævekort.
Vejledningen lægger op til, at forældre til børn mellem 13 og 15 skal
give skriftligt samtykke, hvis deres børn skal have et internationalt
betalingskort. Principielt synes Børnerådet ikke, at unge i denne
aldersgruppe skal have mulighed for at få kortet, som vi også gav
udtryk for på de to møder med Forbrugerombudsmanden. Kan dette
ikke efterleves, er vi glade for, at kortet trods alt kun kan udleveres på
baggrund af værgens skriftlige samtykke.

Det er med beklagelse, at Børnerådet kan konstatere, at vejledningen
ikke nævner unges brug af kortet på internettet. Som vi gav udtryk for
på møderne hos Forbrugerombudsmanden, er det Børnerådets
holdning, at kortene ikke burde kunne bruges på internettet.
Børnerådet har med tilfredshed konstateret, at de internationale
betalingskort ikke må markedsføres til unge under 15 år. Vi har
ligeledes med tilfredshed konstateret, at det nu er præciseret, at
pengeinstitutterne skal udfærdige særlige skriftlige betingelser til de
unge om kortet og dets anvendelseskriterier.
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Med venlig hilsen
Klaus Wilmann, formand for Børnerådet
Bente Ingvarsen, sekretariatschef
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