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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2017-0062 
  
Klageren:  XX 
  2630 Taastrup 
 
Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/DSB 
CVRnummer: 25050053 
 
Klagen vedrører: Rejsekort ”tank-op-aftale” – spørgsmål om opkrævning i januar 2017 

for en optankning på 300 kr. i november 2014 er berettiget 
 
Parternes krav:  Klageren ønsker tilbagebetaling af beløbet på 300 kr., som han har ind-

betalt til indklagede 
Indklagede afviser tilbagebetaling og fastholder at have været beretti-
get til at opkræve beløbet 

 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Niels Martin Madsen 
  Torben Steenberg 
  Rikke Frøkjær (2 stemmer) 
   
 
 

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 19. september 2017 truffet følgende 

 
FLERTALSAFGØRELSE: 

 
Rejsekort Kundecenter v/DSB var berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling for den 
foretagne optankning, i alt 300 kr.  
 
Klageren har betalt beløbet til Rejsekort Kundecenter v/DSB.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 24, stk. 2, modsætningsvist. 
 

- oOo - 
 
Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. 
 
Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsan-
læg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel 
forsikringsretshjælp. 
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Klageren indgik i juli 2013 en tank-op-tale vedrørende sit rejsekort personligt. Aftalen administre-
res af DSB og indebærer, at der automatisk bliver indsat 300 kr. på rejsekortet, når saldoen på 
kortet kommer under 50 kr., hvorefter beløbet trækkes på klagerens tilknyttede betalingskort.  
 
Den 29. november 2014 blev der indsat 300 kr. på klagerens rejsekort, men beløbet kunne ikke 
trækkes på det tilknyttede betalingskort. Klageren har oplyst, at han 2-3 gange siden 2014 har 
skiftet bank. Dette er formentlig baggrund for, at der ikke har kunnet hæves på det dankort, som 
er blevet spærret i forbindelse med klagerens bankskift.   
 
Ifølge DSB blev der samme dag sendt en faktura på 300 kr. til klageren. Kopi af fakturaen: 
 

 
 
Da beløbet ikke blev indbetalt, sendte DSB ifølge det oplyste tre erindringsskrivelser til klageren 
den 22. december 2014, den 23. januar og den 22. februar 2015. Skrivelserne blev benævnt hen-
holdsvis 1., 2. og sidste rykker, men der blev ikke tilskrevet rykkergebyrer. I den sidste skrivelse 
blev klageren varslet således: 
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Beløbet forblev imidlertid ubetalt af klageren. DSB har under ankenævnssagens behandling oplyst, 
at DSB ikke spærrede rejsekortet, men alene valgte at opsige tank-op-aftalen. Ifølge klageren har 
tank-op-aftalen ikke været opsagt og har fungeret uden ophør. 
 
DSB indsatte igen 300 kr. på klagerens rejsekort henholdsvis den 18. maj 2015 og den 22. juni 
2015. For hver af disse optankninger blev der fremsendt faktura til klageren, da beløbene ikke 
kunne hæves på det tilknyttede betalingskort. De to fakturaer blev betalt af klageren den 23. juni 
2015. 
 
Den 3. februar 2017 sendte Rejsekort Kundecenter v/DSB følgende e-mail til klageren: 
 

” 

  ” 
 
Klageren svarede samme dag, at han stillede sig uforstående over for kravet, idet han ved login på 
Rejsekortets selvbetjeningsside kunne se, at han havde en positiv saldo på over 300 kr. Han med-
sendte følgende screenshot af oversigten fra hjemmesiden: 
 

”  
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” 
 
Den 6. februar 2017 fremsendte Rejsekort Kundecenter v/DSB kopi af faktura af 29. november 
2014 og kopi af kontoudtog for perioden 17. juli 2013 til 31. januar 2017 til klageren samt oplyste, 
at henvendelsen drejede sig om, at det ved en gennemgang af klagerens konto vedrørende hans 
tank-op-aftale var konstateret, at han havde modtaget en optankning den 29. november 2014, 
som efterfølgende ikke var blevet betalt. 
 
Klageren svarede hertil samme dag bl.a., at han aldrig havde modtaget en optankning uden at 
betale for den, og at han jævnligt tjekkede sin konto på rejsekortets hjemmeside, hvor der ikke 
fremgik en negativ saldo ifølge oversigten, som klageren medsendte følgende screenshot af: 
 

”  

 ” 
 
Han oplyste, at der på hjemmesiden ikke var mulighed for at tjekke perioder længere tilbage end 
dette, og at han på nuværende tidspunkt ikke havde mulighed for at kontrollere sin bankkonto. 
Han anførte endvidere, at hvis der skulle være sket en fejl i 2014, burde DSB have opdaget fejlen 
for længe siden. 
 
Rejsekort Kundecenter v/DSB svarede den 7. februar 2017 følgende til klageren: 
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”  

” 
 
Klageren afviste samme dag, at han havde modtaget nogen rykkere fra Rejsekort Kundecenter og 
oplyste, at han ingen erindring havde om, at der skulle have været et problem med hans tank-op 
aftale. Han anførte, at han altid betaler, hvad han skylder, og at han ikke passivt ville have ”ladet 
stå til”, hvis han havde modtaget en rykkerskrivelse. Han anfægtede endvidere, at de tilsendte 
pdf-filer var blevet fremsendt til ham og oplyste, at det ikke er noget problem at autogenerere pdf-
filer efterfølgende. Han henviste endvidere til, at det på grund af sagens alder var umuligt for ham 
at undersøge nærmere, om der var belæg for kravet, hvorfor han ville se bort fra Rejsekort Kun-
decenters ”vrøvl” og opfordre dem til at få styr på deres it-systemer og få strammet op om deres 
procedurer. 
 
Rejsekort Kundecenter skrev herefter den 8. februar 2017 således til klageren: 
 
 ”  

” 
 
Der fulgte herefter en længere korrespondance fra klagerens side, hvor han fortsat anfægtede 
betalingskravet og henviste til tidligere anførte argumenter. 
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Rejsekort Kundecenter oplyste den 15. februar 2017, at de ikke havde yderligere at tilføje til sa-
gen. 
 
Klageren forlangte herefter samme dag svar på en lang række spørgsmål samt oplysning om 
samtlige registreringer hos Rejsekort Kundecenter vedrørende hans kundeforhold som rejsekort-
bruger.  
 
Rejsekort Kundecenter svarede den 17. februar 2017, at de efter at have gennemgået sagsforløbet 
måtte konstatere, at der ikke var grundlag for, at de kunne træffe en anden afgørelse, hvorfor de 
fastholdt, at klageren skulle betale 300 kr. til DSB. De henviste endvidere klageren til at klage til 
ankenævnet eller til DSB’s Kundeambassadør. 
 
Klageren afviste igen det fremsatte krav og forlangte på ny svar på tidligere fremsatte spørgsmål. 
 
Den 24. februar 2017 skrev Rejsekort Kundecenter følgende efter adskillige rykkere fra klageren: 
 
 ” 
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” 
 
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Ankenævnet lægger til grund, at Rejsekort Kundecenter v/DSB én gang i november 2014 og to 
gange i henholdsvis maj og juni 2015 ikke kunne hæve de optankede beløb à 300 kr. på det beta-
lingskort, som klageren havde tilknyttet tank-op-aftalen, og at dette skyldtes klagerens egne for-
hold. Det lægges endvidere til grund, at der blev sendt en faktura til klageren for hver af de fore-
tagne optankninger, og at klageren den 23. juni 2015 betalte de to optankninger i 2015, men at 
optankningen i november 2014 ikke blev betalt af klageren, og at der vedrørende denne faktura 
blev sendt tre rykkerskrivelser til klageren henholdsvis den 22. december 2014, den 23. januar 
2015 og den 22. februar 2015. 
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Rejsekort Kundecenter v/DSB har oplyst, at alle fakturaer og rykkerskrivelser blev sendt til klage-
ren med post til den adresse, som klageren havde registreret i sin kundeprofil på rejsekortets 
hjemmeside. I henhold til kortbestemmelserne er indehaveren af et rejsekort ansvarlig for at sikre 
sig, at det er den aktuelle postadresse, der er registreret på kundeprofilen hos Rejsekort a/s. In-
dehaveren forpligter sig ved indgåelse af tank-op-aftalen til at sikre, at der er et aktivt betalings-
kort tilknyttet aftalen. 
 
Da klageren modtog og betalte fakturaerne fra maj og juni 2015, som blev sendt til samme adres-
se som fakturaen fra november 2014 og de tre efterfølgende rykkerskrivelser, lægger ankenævnet 
i overensstemmelse med Højesteretsdommene (UfR 2000, s. 1771 H, UfR 2005, s. 1256 H og UfR 
2007, s. 2791 H) til grund, at alle brevene er kommet frem til klageren. 
 
Klageren blev i den sidste rykkerskrivelse af 20. februar 2015 varslet om, at der ved fortsat mang-
lende betaling kunne påløbe yderligere omkostninger i form af gebyr for overdragelse til inkasso-
bureau, inkassogebyr samt evt. omkostninger til retslig inkasso ved advokat. 
 
Herefter foretog Rejsekort Kundecenter v/DSB ikke videre før 3. februar 2017, hvor de bad klage-
ren om at indbetale det skyldige beløb på 300 kr. inden 10 dage, da kravet ellers ville blive over-
draget til ekstern inddrivelse. 
 
To medlemmer (Tine Vuust og Rikke Frøkjær, 2 stemmer) udtaler herefter: 
 
Vi finder under hensyn til, at beløbet på de 300 kr., som blev indsat på klagerens rejsekort, er for-
brugt af klageren, at klageren ikke har reageret over for fakturaen og de efterfølgende rykkerskri-
velser, og at Rejsekort Kundecenter ikke positivt har givet udtryk over for klageren for, at kravet 
skulle være frafaldet, at Rejsekort Kundecenter v/DSB har været berettiget til at fastholde sit krav 
om klagerens betaling af 300 kr. for optankningen i november 2014, der ikke er forældet.  
  
To medlemmer (Niels Martin Madsen og Torben Steenberg) udtaler: 
 
Vi har lagt vægt på, at klageren fortsat kunne bruge sit rejsekort i hele perioden, og at han ved 
login på sin rejsekort-profil blev mødt med en positiv saldo. Det kunne derfor ikke forventes, at 
klageren skulle forstå, at noget var galt. Vi stemmer derfor for, at Rejsekort Kundecenter v/DSB 
som følge af retsfortabende passivitet skal frafalde kravet om betaling af 300 kr. for optankning af 
klagerens rejsekort i november 2014. 
 
Der træffes afgørelse i overensstemmelse med stemmeflertallet. 
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
Uddrag af rejsekort kortbestemmelser privat (gældende 11-04-2014 – 26-09-2016): 
 
” 
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… 
 

 
… 
 

” 
 
 
 
Vedrørende brevforsendelse skelner Folketingets Ombudsmand mellem indenretlige og udenretlige 
forhold. I indenretlige forhold er bevisbyrdereglen strengere – fx om en indkaldelse til retten anses 
for at være kommet frem. 
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Folketingets Ombudsmand har udtalt følgende den 27. maj 2010 i en sag om, hvorvidt en afgørel-
se fra en offentlig myndighed kunne anses for at være kommet frem til borgeren den følgende 
dag: 
 
”I sager uden for retsplejen er kravene til beviserne for at et brev fra en myndighed må anses for at være 

kommet frem dagen efter afsendelsen, ifølge praksis noget mere lempelige. Myndigheden kan løfte bevis-

byrden ved for eksempel at: 
− redegøre for myndighedens rutiner for postafsendelse, 

− fremlægge kopi af det afsendte brev, 
− fremlægge journalnotat eller postliste hvor det fremgår hvornår brevet er afsendt, 

− undersøge om og i givet fald hvornår eventuelle andre parter eller myndigheder har modtaget deres ver-
sion af brevet, 

− redegøre for at brevet til borgeren ikke er returneret til myndigheden, 

og/eller 
− undersøge om der i perioden omkring afsendelsen har været uregelmæssigheder 

i postbesørgelsen i det pågældende område. 
Jeg henviser til Ugeskrift for Retsvæsen 2000, s. 1771 H, Ugeskrift for Retsvæsen 

2005, s. 1256 H, og Ugeskrift for Retsvæsen 2007, s. 2791 H, og Folketingets 

Ombudsmands beretning for 2004, s. 425 ff*……. 
Ved min vurdering har jeg lagt stor vægt på at domstolene, herunder Højesteret, de seneste 10 år flere 

gange har haft lejlighed til at tage stilling til hvilke krav der stilles til beviset for at offentlige myndigheders 
breve er kommet frem til adressaten. I ingen af de sager der har været forelagt domstolene, har domstolene 

tilsidesat det systembevis som myndighederne har ført for at brevet anses for at være kommet (rettidigt) 

frem. 
Ingen af de sager som har været forelagt domstolene i den seneste 10-årige periode, har vedrørt sager hvor 

klagefristen kun har været overskredet med én dag. Den generelle beskrivelse af retstilstanden er imidlertid, 
som jeg har anført ovenfor, at breve som er sendt med A-post, normalt anses for at være kommet frem 

dagen efter at de er afsendt.” 
 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 
” Jeg har indgået en "automatisk tank-op aftale" med rejsekort. Den har mig bekendt fungeret upåklageligt i 

årevist og i årevist har jeg ikke hørt om nogen problemer. Rejsekort påstår at de har sendt mig rykkere fra 

2014/2015 og de påstår endda at de har lukket mit rejsekort ifb med "SIDSTE RYKKER KOPI" af Marts 2015 
(som jeg aldrig har modtaget!), men det er alt sammen løgn. Jeg har checket på trustpilot om andre har 

været udsat for lignende grotesk dårlig behandling og det er der masser af andre der har. Jeg har skiftet 
bank ca. 2-3 gange siden 2014 og har senest fået at vide at det koster mig 750 kr pr påbegyndt time (mail 

fra [xx] bank), at fremskaffe kontooplysninger, så jeg kan afstemme med rejsekorts oplysninger. Jeg har 
forgæves spurgt rejsekort om flere kritiske spørgsmål, bl.a.: "Hvorfor skal jeg tro på at det ikke var muligt at 

trække penge vha. den såkaldte "automatiske tank-op-aftale" og hvorfor blev der ikke trukket penge vha. 

den "automati ske tank-op-aftale" som i selv reklamerer med betyder at "så er du altid rejseklar og fri for at 
holde øje med saldoen" på dit rejsekort?" Jeg har aldrig haft negativ saldo på mit rejsekort.  

Problemet med rejsekort's opførsel er at de prøver både at blæse og have mel i munden - samtidigt. De 
markedsfører rejsekortets "automatiske tank-op-aftale" sådan at "så er du altid rejseklar og fri for at holde 

øje med saldoen" - og når der så går flere år (vi er i 2017 nu - der er tale om 300 kr fra 2014), så stemmer 

rejsekorts markedsføring og fordele ved brugen af den automatiske tank-op-aftale ikke overens med at rej-
sekort nu i 2017 - flere år for sent - alligevel ikke "automatisk" har hævet det som de skulle ifl. vores aftale. 

Rejsekort skal altså droppe kravet på de 300 kr. Jeg har i dag ringet til ABTM og fået at vide at jeg dog alli-
gevel betaler de 300 kr (for at undgå dyre inkasso-omkostninger), fordi det er billigere end de 750 kr som 

[xx] bank vil have - reelt aner jeg jo ikke om jeg uden konto-udskrifterne f.eks. skulle have betalt 300 kr 
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ekstra-ordinært gennem giro-kort eller bank-overførsel. Jeg betaler derfor ene og alene pga. rejsekorts 
grumme trusler - og nu har de i et par dage totalt ignoreret at besvare mine 8 spørgsmål.” 

 

Indklagede anfører følgende:   
 

” DSB kan oplyse, at klager har haft rejsekort siden 10. juli 2013. Der er til klagers rejsekort tilknyttet en 
tank-op aftale, som klager har oprettet hos DSB. DSB har i henhold til denne aftale automatisk indsat 300 

kroner på klagers rejsekort, når saldoen på kortet kom under en valgt beløbsgrænse på 50 kroner. DSB har 
efterfølgende hævet et tilsvarende beløb på det betalingskort, som klager har tilknyttet tank-op aftalen. 

 

I tre tilfælde har det ikke været muligt for DSB at hæve betaling for det optankede beløb via klagers beta-
lingskort. Dette gælder for optankninger sket hhv. den 29. november 2014, 18. maj 2015 og 22. juni 2015.  

 
Der kan derfor godt være positiv saldo på et rejsekort, samtidig med at kunden har gæld til DSB for ubetalte 

optankninger. 

 
På rejsekorts hjemmeside har klager på sin kundeprofil adgang til et kontoudtog, der viser transaktioner og 

eventuelle skyldige beløb for en tank-op aftale. 
 

DSB kender ikke den konkrete årsag til, at der ikke var adgang til klagers betalingskort, men kan oplyse, at 
dette typisk skyldes, at betalingskortet er udløbet, spærret eller at kunden har skiftet bank og derfor fået nyt 

betalingskort. 

 
Når DSB ikke har mulighed for at hæve det optankede beløb på det tilknyttede betalingskort, sendes der i 

stedet en faktura til kunden. Der er derfor sendt fakturaer til klager for de tre optankninger, hvor det ikke 
var muligt at trække for betalingen direkte på klagers betalingskort. Klager har betalt de fakturaer DSB har 

fremsendt for optankningerne den 18. maj og 22. juni 2015. 

 
Da klager har betalt to af de tre fremsendte betalingsopkrævninger, må DSB formode, at betalingsopkræv-

ningerne er sendt til den korrekte adresse, og at klager har modtaget disse. 
 

Da DSB ikke modtog betaling for optankningen den 29. november 2014, er der sendt flere rykkere til klager. 

DSb har sendt rykkere til klager den 22. december 2014, 23. januar 2015 og 20. februar 2015. DSB har und-
ladt at opkræve gebyrer og renter for de udsendte betalingspåmindelser. 

 
Da betalingen fortsat udeblev sendte DSB den 3. februar 2017 klager en mail om, at såfremt DSB inden 10 

dage ikke modtog betaling for optankningen på 300 kroner, så DSB sig nødsaget til at lade et inkassobureau 
stå for inddrivelse af gælden.  

 

Fra DSB sendte sidste rykker til klager, og frem til klager blev orienteret om, at gælden vil blive overdraget 
til et inkassobureau, gik næsten 2 år. Dette skyldes, at DSB først fra 2016 valgte at lade et inkassobureau 

stå for inddrivelsen af gæld for optankninger til rejsekort. 
 

På den betalingspåmindelse, som DSB sendte til klager den 20. februar 2015, stod anført, at klagers rejse-

kort var spærret. DSB undlod dog at spærre klagers rejsekort og valgte alene at afmelde tank-op aftalen. 
Herved blev klager ikke forhindret i at benytte sit rejsekort. 

 
I henhold til kortbestemmelserne er det indehaveren af et rejsekort, der er ansvarlig for at sikre sig, at det 

er den aktuelle postadresse, der er registreret på kundeprofilen hos Rejsekort a/s. Den rejsende forpligter 
sig ved indgåelse af tank-op-aftalen også til at sikre, at der er et aktivt betalingskort tilknyttet aftalen. 

 

DSB har i alt indsat 12.100 kroner på klagers rejsekort. Klager har pr. den 23. februar 2017 indbetalt det 
fulde beløb til DSB. 
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Da DSB har indsat 300 kroner på klagers rejsekort, kan DSB ikke imødekomme klagers krav om at få tilba-
gebetalt 300 kroner.” 

 

Hertil har klageren bemærket: 
 

” 
1. Jeg har i alle årene haft og gjort brug af en "automatisk tank-op-aftale". Fordelen ved denne - og 

det er netop sådan rejsekort i årevist har markedsført tank-op-aftalen på overfor deres kunder, er at 
alt omkring betaling sker 100% "automatisk" og som kunde behøves man derfor ikke holde øje med 

sin saldo. Jeg har taget imod markedsføringen og været udsat for den i årevist og har iøvrigt en 

yderst travl hverdag så jeg har ikke tid til at checke nogen konto-udskrifter, hvis ikke der er noget 
som giver mig anledning til at skulle checke konto-udskrifterne. 

2. Jeg har i adskillige år forstået den automatiske tank-op-aftale sådan, at den netop var automatisk og 
det er ganske uforståeligt at selskabet bag rejsekort er så inkompetente at de ikke engang måned-

ligt, kvartalsmæssigt, halvårligt eller hel-årligt afstemmer kundernes saldi - så et evt udestående kan 

blive afklaret, mens kunderne har rimelig mulighed for at skaffe konto-oplysningerne i sagen for at 
checke dem. 

3. Selskabet bag rejsekort har en ualmindelig grov og uacceptabel grotesk grov opførsel overfor sine 
kunder. De påstår bl.a. at de har haft lukket mit rejsekort og at de nogensinde har sendt mig nogen 

som helst rykkere i denne sag og det er ganske enkelt løgn - jeg har ALDRIG modtaget de PDF-
dokumenter som rejsekort påstår at de skulle have sendt. Jeg har ALDRIG ikke haft oplyst min kor-

rekte adresse til dem, selvom de påstår at dette skulle være tilfældet. Jeg kan dokumentere at mine 

adresse-oplysninger passer til min folkeregister-adresse. Jeg skal ikke straffes for rejsekort's ekstre-
me inkompetence og groteske løgne. 

4. Utallige - sikkert hundreder eller tusinder af rejsekorts kunder har oplevet en ekstrem grov behand-
ling af rejsekort. Jeg henviser til tidligere indsendt omkring trust-pilot anmeldelser, hvor flere perso-

ner udtrykker lignende kritik af rejsekort som jeg gør her - selskabets inkompetente "kundeservice" 

lyver deres kunder direkte op i ansigtet, så jeg syntes at det er fuldstændigt vanvittigt så inkompe-
tente og grove deres uacceptabelt, elendige opførsel er. 

5. De misbruger direkte deres egne fabrikerede løgne og dokumentation - jeg har tidligere redegjort 
for at det bl.a. er løgn at mit rejsekort nogensinde skulle være blevet lukket og det er også løgn at 

rejsekort nogensinde har fået afsendt nogen som helst rykkere til mig. Det er muligt at de har haft 

rykkere i et system - men rykkerne er aldrig blevet afsendt med posten og hvis jeg skulle have fået 
oplysninger (for mange år siden nu - vi er i 2017 vi taler om en sag fra 2014/2015) om at jeg skyld-

te noget, så er jeg ikke i tvivl om at jeg ville have indbetalt det jeg skyldte øjeblikkeligt og dermed 
ville/vil sagen blive afsluttet. 

6. Der er intet i denne sag der indikerer overfor mig at jeg ikke f.eks. i år 2015 HAR indbetalt det jeg 
skylder - f.eks. gennem bank-overførsel - og rejsekort's inkompetente medarbejdere og kundeser-

vice må bære risikoen for at de i årevist ikke har afstemt saldi, hvis dette er årsagen til det problem 

vi har nu. 
7. Den eneste måde man kan tvinge rejsekort til at opføre sig bare nogenlunde anstændigt og tage an-

svar for at få styr på rode-butikken og kundernes saldi, er at give mig medhold i denne sag og lade 
rejsekort tabe denne sag - pga. retsfortabende passivitet ift den indgåede "automatiske tank-op-

aftale". 

8. Jeg er ikke og har ikke før nu på noget som helst tidspunkt været bekendt med at saldoen på rejse-
kort ikke skulle være blevet trukket øjeblikkeligt - alle mine andre dankort-køb bliver trukket øjeblik-

keligt og ellers bliver betalingerne afvist (eller kontoen bliver overtrukket). Jeg kan ikke se at det er 
rimeligt at jeg skal straffes for at rejsekort markedsfører aftalen som "automatisk" og så er den alli-

gevel ikke automatisk og man kommer mange år bagefter - AAAAALT alt for sent og forlanger 300 
kr af mig, hvor det koster mig 700-750 kr (eller mere, afregning på timebasis) at få [xx] bank til at 

fremskaffe disse flere år gamle konto-udskrifter. 

9. I det mindste skulle man forlange at rejsekort betaler for at fremskaffe de gamle konto-oplysninger 
(700-750 kr/påbegyndt time) - det ville være rimeligt, nu hvor det er rejsekort's skyld at vi overho-

vedet har et problem nu. Derved ville jeg kunne undersøge om ikke jeg f.eks. i år 2014 eller 2015 
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skulle have indbetalt 300 kr ekstra-ordinært pr bank-overførsel - et beløb som rejsekort formentligt 
ikke har registreret er blevet betalt til dem. 

10. At jeg allerede har betalt alt jeg skylder til rejsekort understøttes bl.a. af at jeg i strid med rejse-

kort's egne oplysninger, ALDRIG har fået lukket mit rejsekort. Dvs. der er formentligt en medarbej-
der hos rejsekort der kan se at jeg ikke har skyldt noget og så har virkeligheden været at man dels 

ikke har sendt mig nogen rykkere og dels ikke har lukket/spærret mit rejsekort (som rejsekort ellers 
påstår er sket - jeg kan garantere at det er blot endnu en af deres latterlige og groteske løgne, man 

tror det er løgn, så inkompetente og uacceptabelt grove deres "kunde-service" - eller hvad vi skal 
kalde det, er, fordi der er ikke meget "service" og rejsekort's inkompetente medarbejdere's opførsel, 

hvilket trustpilot giver mig 100% ret i - rejsekort har helt ekstremt elendige kunde-oplevelser og 

anmeldelser og de nægter at indrømme deres groteske, svinske fejl og egne løgne - det er kafkask', 
groteskt og fuldstændigt forrykt så inkompetente rejsekort er). 

Og så vil jeg lige citere: "På rejsekorts hjemmeside har klager på sin kundeprofil adgang til et kontoudtog, 

der viser transaktioner og eventuelle skyldige beløb for en tank-op aftale." - jeg har i årenes løb ALDRIG set 

at jeg har skyldt rejsekort noget og jeg i adskillige år intet hørt om at jeg skulle skylde noget fra år 
2014/2015. Da der er tale om en indgået automatisk tank-op-aftale, strider det mod almindelig logik at give 

mig skylden for rejsekort's enorme inkompetence og det er dyrere for mig i dag at betale for at undersøge 
sagen gennem [xx] bank (700-750 kr/time) end det beløb der er tale om (300 kr). Jeg konstaterer at rejse-

kort ikke har noget problem med at lyve groft og alting sejler tilsyneladende groft hos rejsekort, med deres 

latterlige løgne (bl.a. om at de skulle have sendt mig rykker-skrivelser - og at mit kort skulle være blevet 
spærret - det er lodret løgn - det er ALDRIG sket, jeg betaler altid mine ting til tiden og har helt sikkert også 

gjort det i denne sag og hvis ikke jeg har gjort det, er det rejsekort's ansvar at sørge for at deres automati-
ske tank-op-aftale virker - eller at foretage afstemninger f.eks. på måneds-, kvartals-, halvårs- eller helvårs-

basis - f.eks. ifb med årsregnskabets afslutning!!! 

Mht. dette citat: "Da klager har betalt to af de tre fremsendte betalingsopkrævninger, må DSB formode, at 

betalingsopkrævningerne er sendt til den korrekte adresse, og at klager har modtaget disse". Det er endnu 
en gang forfærdeligt vrøvl. Det beviser bare at jeg altid betaler det jeg får at vide jeg skylder. Det beviser 

ikke at jeg har modtaget en betalingsopkrævning på 300 kr i år 2014 eller 2015 - som jeg nu bliver rykket 
for i år 2017, længe efter at jeg helt naturligt har skiftet bank. Det eneste dette beviser, er: 

 at rejsekort er inkompetente 

 at rejsekort - NOGENGANGE - MÅSKE - sender opkrævninger ud som bliver modtaget 

 at rejsekort - NOGENGANGE - IKKE sender opkrævninger ud og iøvrigt har de ikke engang styr på 

deres kunders saldi, de nægter igennem utallige år at foretage afstemninger af saldi og forholder sig 
passivt i årevist, på trods af at der er indgået en såkaldt "automatisk tank-op aftale" som netop 

markedsføres med at så behøves kunderne ikke at holde øje med nogen saldi - tingene skulle foregå 
automatisk. 

Mht. dette citat: "Da DSB ikke modtog betaling for optankningen den 29. november 2014, er der sendt flere 
rykkere til klager. DSb har sendt rykkere til klager den 22. december 2014, 23. januar 2015 og 20. februar 

2015. DSB har undladt at opkræve gebyrer og renter for de udsendte betalingspåmindelser" - så er det lod-
ret løgn. 

Der er ikke noget bevis for at der NOGENSINDE er blevet afsendt rykkere - man har i årevist nægtet at af-
stemme kundernes saldi på trods af at der er indgået en "automatisk tank-op aftale". Desuden har man i 

årevist haft mulighed for selv at hæve de penge man mener at man skylder, da aftalen netop fungerer så-
dan at de har mine kredit-kort-oplysninger til at trække penge AUTOMATISK, når saldoen er negativ. 

Mht. dette citat: "Fra DSB sendte sidste rykker til klager, og frem til klager blev orienteret om, at gælden vil 
blive overdraget til et inkassobureau, gik næsten 2 år. Dette skyldes, at DSB først fra 2016 valgte at lade et 

inkassobureau stå for inddrivelsen af gæld for optankninger til rejsekort." - jeg har ALDRIG hørt om at gæl-

den nogensinde skulle være blevet overdraget til et inkasso-firma i denne sag. Jeg er ALDRIG blevet "orien-
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teret" om det som idioterne bag rejsekort påstår. Det er ganske enkelt igen lodret løgn, det som idioten [xx] 
skriver her. Jeg syntes at rejsekort skal bevise at jeg er blevet orienteret om det som man påstår at jeg er 

blevet orienteret om. Jeg har tidligere bedt om beviser for at deres idiotiske breve skulle være afsendt - jeg 

har aldrig modtaget dem. Det her er et ekstremt groft tilfælde af inkompetent og uduelig ledelse - man lyver 
bevidst - man har IKKE styr på noget som helst hos rejsekort og så bliver man nødt til at lyve, nu hvor sagen 

kommer for. Det er uacceptabelt, groft. 

Mht. dette citat: "På den betalingspåmindelse, som DSB sendte til klager den 20. februar 2015, stod anført, 

at klagers rejsekort var spærret. DSB undlod dog at spærre klagers rejsekort og valgte alene at afmelde 
tank-op aftalen. Herved blev klager ikke forhindret i at benytte sit rejsekort." - hvis man ikke spærrer kortet, 

hvorfor lyver man så om at det er spærret??? Desuden har jeg aldrig nogensinde modtaget dette før nu. Jeg 
har ingen erindring om at tank-op aftalen skulle være blevet afmeldt nogensinde. Mig bekendt har den fun-

geret fint i årevist indtil nu. 

Man skriver også: "I henhold til kortbestemmelserne er det indehaveren af et rejsekort, der er ansvarlig for 

at sikre sig, at det er den aktuelle postadresse, der er registreret på kundeprofilen hos Rejsekort a/s. Den 
rejsende forpligter sig ved indgåelse af tank-op-aftalen også til at sikre, at der er et aktivt betalingskort til-

knyttet aftalen" - jeg har i utallige år været registreret med både korrekt postadresse og gyldigt betalings-
kort.  

Mht. sætningen: "Klager har pr. den 23. februar 2017 indbetalt det fulde beløb til DSB. Da DSB har indsat 
300 kroner på klagers rejsekort, kan DSB ikke imødekomme klagers krav om at få tilbagebetalt 300 kroner" - 

så er beløbet foreløbigt indbetalt fordi idioterne bag rejsekort i dagevist undlod at besvare mine mails og 
spørgsmål i denne sag. Og da de havde truet med at sende sagen videre til inkasso, valgte jeg at betale for 

at minimere mit mulige økonomiske tab i denne sag. Det er sket efter aftale ifb med at jeg samtidigt klage-

de/klager over rejsekort's enorme inkompetence i denne sag. Min påstand er at jeg skal have det fulde beløb 
tilbage + evt godtgørelse for alt det besvær jeg har haft pga rejsekort's enorme inkompetence og deres 

utallige, gentagne groteske løgne og retsfortabende passivitet ift den "automatiske tank-op-aftale", hvor der 
er gået årevist, før rejsekort begynder at true med bål og brand (og inkasso) - for et udestående jeg aldrig 

har modtaget oplysninger om før nu. 

At rejsekort er aldeles inkompetente og at man burde fyre ledelsen og et inkompetent fjols som [xx] og an-

dre ansvarlige i denne sag er desværre ikke noget jeg regner med er et sandsynligt udfald af denne sag. Det 
er trist - men jeg trøster mig ved at USÆDVANLIGT mange andre på trustpilot er fuldstændigt enige med 

mig i at rejsekort's ledelse og medarbejdere er komplet uduelige, inkompetente og den eneste årsag til at de 

tjener penge, er at der er tale om et monopol på markedet - kunderne - de fleste - er ganske enkelt tvunget 
til at bruge rejsekort, da der ikke er nogen konkurrenter. Det faktum bør føre til et skærpet ansvar ift f.eks. 

løbende, månedligt at afstemme kunde-saldi og retsfortabende passivitet er en gyldig juridisk grund til at jeg 
vinder sagen, selv hvis alting er som rejsekort påstår - selv hvis man ser bort fra rejsekort's utallige grove, 

groteske løgne. Som afsluttende bemærkning, vil jeg sige at jeg bliver utroligt påvirket af at man som of-

fentlig myndighed - med monopol-status på brugen af rejsekort til offentlig trafik - i den grad opfører sig så 
groteskt inkompetent, som man gør i denne sag og kommer med så groteske, svinske løgne, som rejsekort 

gør her. Alt for mange mennesker har samme oplevelser som jeg af inkompetente medarbejdere hos "rejse-
korts kundeservice" der ganske enkelt er for dumme til at varetage det ansvar de sidder med - der er GE-

VALDIGE problemer - formentligt alvorlige ledelses-problemer hos rejsekort og formentligt alvorlige IT-
problemer, der er skyld i denne sag. Og det er ikke rimeligt at jeg - eller andre - skal straffes for rejsekort's 

inkompetence og utallige fejl - herunder for rejsekorts retsfortabende passivitet ift den automatiske tank-op-

aftale - i denne sag. 

Man bør lægge vægt ifb med afgørelsen af denne sag, på at rejsekort burde have IT-systemer der forebyg-
gede/effektivt forebygger at en sag som denne nogensinde kan - eller vil ske i fremtiden. Det er kun rimeligt 

at forvente, at rejsekort får bedre styr på sin IT og procedurer, med så utroligt mange kunder der er af-

hængige af rejsekorts' monopol-status på området for betaling af offentlige transport-ydelser. Rejsekort må 
bøde for deres egne fejl og tabe sagen, pga. rejsekort's egne utallige fejl - og løgne - i denne sag. 
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Jeg har ikke flere kommentarer - jeg kan ikke forklare det bedre end her - og kun opfordre til at fyre ledel-
sen øjeblikkeligt og den/de ansvarlige hos rejsekort's automatiske tank-op-aftale - man bør kunne ansætte 

kompetente og dygtigere folk, med den milliard-omsætning og enorme kunde-base (pga. monopol-

status'en) som rejsekort har.” 
 

Hertil har indklagede bemærket: 
 

”DSB fastholder sit krav om, at klager skal betale 300 kroner for optankningen til klagers rejsekort, som DSB 
foretog den 29. november 2014. 

 

DSB har indsat beløbet på klagers rejsekort i henhold til den tank-op aftale, der var indgået mellem klager 
og DSB. 

 
I henhold til den indgåede tank-op aftale indsætter DSB automatisk det aftalte beløb på rejsekortet, når 

saldoen på rejsekortet kommer under 50 kroner. Med den automatiske tank-op aftale vil der altid være et 

disponibelt beløb på rejsekortet, som klager kan benytte til at betale for sine rejser. Dette er baggrund for, 
at aftalen markedsføres som en ”automatisk” tank-op aftale. 

 
Efter at DSB automatisk har indsat det aftalte beløb på et rejsekort, vil et tilsvarende beløb blive hævet på 

klagers bankkonto via det betalingskort, som klager har tilknyttet tank-op aftalen. Det er klager ansvar at 
sikre, at DSB har adgang til at trække betaling for optankningerne på klagers bankkonto via et aktivt beta-

lingskort. DSB har efter tre optankninger i 2014/2015 ikke kunnet hæve betaling for optankningerne á hver 

300 kroner, da DSB ikke havde fået informationer om ændringer i klagers bankforhold/betalingskort. DSB 
sendte derfor i stedet betalingsopkrævninger til klager med posten. 

 
Da DSB ikke modtog betaling for optankningen sket den 29. november 2014, blev der sendt yderligere tre 

betalingsopkrævninger til klager hhv. 22. december 2014, 23. januar 2015 og 20. februar 2015. DSB har 

derfor i umiddelbar forlængelse af optankningen til klagers rejsekort gjort klager opmærksom på den mang-
lende betaling. Alle 4 betalingsopkrævninger er sendt til adressen [xx]. Betalingsopkrævningerne er vedhæf-

tet som dokumentation. 
 

DSB har derfor et berettiget krav på 300 kroner for optankning til klagers rejsekort den 29. november 2014. 

Da kravet ikke blev indfriet trods adskillige påmindelser til klager om det skyldige beløb, valgte DSB i marts 
2017 at varsle klager om, at kravet ville blive overgivet til inddrivelse via et inkassobureau, såfremt DSB ikke 

inden den angivne betalingsfrist modtog klagers betaling. 
 

At DSB i perioden fra februar 2015 til marts 2017 ikke rykkede klager yderligere for betaling af det skyldige 
beløb, ændrer ikke på, at DSB fortsat har et berettiget krav på 300 kroner for optankningen til klagers rejse-

kort den 29. november 2014. 

 
At klager efterfølgende har skiftet bank, er ikke et anliggende, som DSB kan gøres ansvarlig for. DSB gør 

opmærksom på, at DSB har dokumenteret, at der i 2014/2015 i umiddelbar forlængelse af problemerne med 
at trække det skyldige beløb via klagers betalingskort blev sendt flere betalingsopkrævninger til klager med 

posten, hvoraf flere er modtaget, da de er blevet betalt af klager.” 

 
 
 
På ankenævnets vegne  

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 


