
 

 SIDE 1 

Betalingsservice 
TILMELDING TIL BS MEDSEND BILAG 

GENERAL KUNDEINFORMATION – BS04 

Mastercard Payment Services 

Arne Jacobsens Allé 13 

2300 København S 

 

 
 Oprettelse 
 Ændring 
 Afmelding 

 
Oprettelse og ændring af 
bilagslayout faktureres jf. 
gældende prisliste 

 
 

Bemærk! Ved oprettelse skal vi have modtaget blanketten senest den 10. i måneden, for at den kan med - 
sendes kommende måneds betalinger. 
 
Virksomhedsoplysninger 

 PBS-nr. Dataleverandørens CVR-nr. Delsystem 

Virksomhedens navn 

Kontaktperson E-mail adresse Telefonnr. 

 
 
Angiv hvilket bilag samt hvilke kunder, som skal have tilknyttet bilag. Se også vejledning. 

 Betalingstype Layout ID (udfyldes af Mastercard Payment Services) 

Betalingsdato  

Beskrivelse af bilaget til brug i netbank og e-Boks – max. 30 karakterer (se vejledning) 

 
Kreditor skal overholde de krav til indhold af bilagsdata, der fremgår af vejledningen. BS Medsend bilag må kun anvendes til bilag, 
der har tilknytning til en betaling, som fremgår af den betalingsoversigt eller det indbetalingskort, som bilaget vedlægges.  
 
Kreditor må ikke benytte BS Medsend bilag til fremsendelse af bilag, der udelukkende eller i overvejende grad har karakter af   
markedsføringsmateriale. Det er kreditors ansvar, at indholdet af medsendte bilag ikke strider mod gældende lovgivning, herun der 
markedsføringslovens regler om uanmodet markedsføring.  
 
Mastercard Payment Services kan afvise at medsende bilag, hvis Mastercard Payment Services vurderer, at bilagets indhold i 
overvejende grad har karakter af markedsføringsmateriale eller på anden måde anses for at være uforeneligt med Betalingsservice. 
Kreditor kan ikke gøre Mastercard Payment Services ansvarlig i sådanne tilfælde.  
 
 
Jeg/vi er indforstået med at tilslutning sker på de vilkår, der fremgår af tillæg til ”Generelle regler for kreditorer i Betalingsser- vice” - 
BS Medsend bilag, ”Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice” samt ”Generelle regler for debitorer i Betalingsservic e”, med 
hvilke jeg/vi er gjort bekendt. 
 

 
 
 
 
 
Dato Kreditors underskrift 



 

 SIDE 2 

Vejledning: Sådan udfyldes kreditoraftale med BS Medsend bilag 
General kundeinformation BS04 
 
Når bilagets layout er aftalt og testet, underskrives bilagets aftaledokumentation af begge parter. Herefter 
aftaler du og Mastercard Payment Services en igangsætningsdato for produktion af bilag med det 
pågældende layout. 
 
Hvis du har yderlige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice. 
 

 

Betalingstype 

Type 
Sektionstyper i leverance 

0601 

00 =  Alle betalingstyper:  

• BS Automatiske betalinger 

• BS Indbetalingskort 

0112 

01 = Betalinger via BS Indbetalingskort på papir 0117 

02 = Betalinger via BS indbetalingskort på papir 0112 

03 = BS Automatiske betalinger 0112 

Betalingsdato 

For at bilag og betalinger kan knyttes sammen, skal du angive, hvilken dato betalingerne 

gennemføres. Du kan angive en betalingsdato 3 mdr. frem i tiden.  

Betalingsservice vil derefter registrere, at der skal tilknyttes bilag til betalinger, som 

gennemføres den eller de pågældende datoer. Skal følge betalingsdatoer i BS 0601-

leverancen. 

Beskrivelse af bilaget 
til brug i netbank/e-

Boks 

Logisk beskrivelse af bilaget 
 
Feltet skal indeholde en logisk beskrivelse af bilaget. Beskrivelse vises i netbank og e-Boks. 
 
Beskrivelsen kan maksimalt være på 30 karakterer! 
 

 

Generelle krav til BS Medsend bilag layout 

Overordnet skal kravene sikre en stabil kvalitet, effektiv drift og performance af bilaget. Både for den elektroniske del og hvis 

bilaget skal prints: 

 
Præsentation af bilag: 

• Bilag i netbank og e-Boks er i PDF format  

• Printede bilag fra Mastercard Payment Services er i sort/hvid laserprint med 600 dpi opløsning 

Det ønskede bilag kan sendes til Mastercard Payment Services i en word-fil med det indhold, du ønsker, eller som PDF. Ønsker du 
at sende den færdige PDF, må der ikke være anvendt ”transparency” i PDF dokumentet.  
 
Opbygning af bilag 

• Layout af bilaget er i A4 format (210 mm x 297 mm). 

• Venstre margin skal være minimum 20 mm, og margin på de 3 øvrige kanter skal være 
10 mm. 

Skrifttyper Mastercard Payment Services anbefaler følgende skrifttyper: 

• Arial 

• Verdana 

• Times New Roman 

Logo og billeder For logo og billeder skal være i vektorgrafik.  

Størrelse Et bilag må maksimalt fylde 250 kb. Det vil sige PDF filen ved output testen.  
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Regler for bilagets budskab 

BS Medsend bilag må kun anvendes til information, der har tilknytning til en betaling, og skal til enhver tid 

overholde  Generelle regler for BS Medsend bilag  som findes på www.betalingsservice.dk  

 

http://www.betalingsservice.dk/

