
 

NOTAT 

 

BILAG B – Samrådsspørgsmål H 

 

Regulering af finansielle og ikke-finansielle virksomheders markedsføring 

Skemaet viser de regler, som regulerer henholdsvis de finansielle og de ikke-finansielle virk-

somheders markedsføring. Den relevante tilsynsmyndighed er endvidere angivet i parentes. 

Forbrugerombudsmanden er forkortet FO, og Finanstilsynet er forkortet FT. 

 

 Finansielle  

virksomheder 

Ikke-finansielle  

virksomheder 

God skik reglerne i MFL1 § 3 og 4 (FO)  X 

Regler vedr. vildledende handlinger, undladelser, 

købsopfordringer m.v., MFL §§ 5-7 (FO) 

X X 

Oplysningspligt vedr. priser m.v., MFL § 14 (FO)  X 

Oplysningspligt ved markedsføring af kreditafta-

ler, MFL § 18 (FO) 

X X 

Oplysningspligt ved markedsføring af boligkre-

ditaftaler, MFL § 19 (FO) 

X X 

Kreditaftalelovens regler om erhvervsdrivendes 

oplysningspligt forud for aftaleindgåelsen 

X X 

Forbrugeraftalelovens regler om erhvervsdriven-

des oplysningspligt, hvis der udbydes en kreditaf-

tale ved fjernsalg.  

 X 

God skik bekendtgørelsen2 (FT) X  

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit3, her-

under oplysningspligt ifm. markedsføring, jf. § 10 

(FT) 

X  

*Skiltningsbekendtgørelsen4 (FO)  X 

Prisoplysningsbekendtgørelsen5 (FT) X  

* Skiltningsbekendtgørelsen foreslås ophævet som led i vedtagelsen af L 40 forslag til Lov om 

markedsføring. 

                                                 
1 Forkortelsen MFL henviser til regeringens fremsatte lovforslag (2016/1 LSF 40). 
2 Bkg. nr. 928 af 28. juni 2013 om god skik for finansielle virksomheder, hjemlet i lov om finansiel virksomhed 

(FIL, lbk. nr. 182 af 18/02/2015). 
3 Bkg. nr. 332 af 7. april 2016 om god skik for boligkredit, hjemlet i FIL og lov om finansielle rådgivere og bo-

ligkreditformidlere. 
4 Bkg. nr. 1203 af 28. september 2010 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valuta-

kurser, hjemlet i markedsføringsloven. 
5 Bkg. nr. 1210 af 24. oktober 2010 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter, hjemlet i FIL. 
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