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Pengeforsyning og betalingsformidling Lennart Lynge Andersen (red.) Hent PDF Denne bog er den første i en
lille serie, som udgives som en af aktiviteterne i Kreditretsprojektet 2002-2004. Kreditretten vil igennem de
næste tre år foregå på Juridisk Institut på Handelshøjskolen i København, og her foreligger denne første bog
om Pengeforsyning og betalingsformidling. Ansvarlig for dette projekt er professor Lennart Lynge Andersen,
som sammen med en række kolleger og en gruppe på 25 personer med en omfattende baggrund og viden om
dette aktuelle juridiske område, vil foretage en række undersøgelser inden for kreditretten. Resultaterne af

denne forskning vil, i projektets løbetid, udmønte sig i en serie af udgivelser inden for kreditretten.
Pengeforsyning og betalingsformidling omhandler følgende tre kreditretlige emner: 1. Nationalbanken - i
kreditretlig belysning. Afhandlingen er udarbejdet af Andreas Tamasauskas, der er ph.d-studerende på

Juridisk Institut, og omhandler en række af Nationalbankens funktioner, der har betydning for den enkelte
borger, for erhvervslivet og for samfundet som helhed. 2. Retlig regulering af pengeoverførsler af Peter

Møgelvang-Hansen, professor på Juridisk Institut. Artiklen foretager en sammenligning af dansk og norsk ret
om pengeoverførsler, herunder implementeringen af direktivet om grænseoverskridende pengeoverførsler, og

belyser spørgsmålet om, hvorvidt det, set fra et dansk synspunkt, er en god idé at lovgive om
pengeoverførsler ad modum den norske finansavtalelov og de i henhold hertil udstedte forskrifter. 3.

Betalingskort - fra en praktisk vinkel af Henrik Juul og Birgitte Drewes. Artiklen focuserer på, hvorledes et
betalingskort fungerer og afsluttes med nogle legislative overvejelser. Forfatterne er henholdsvis vicedirektør
og juridisk chef i Lån & Spar Bank. Henrik Juul er tillige ph.d-studerende på Juridisk Institut.Forfatteren,
Lennart Lynge Andersen, er professor på Handelshøjskolen, Center for kreditret og kapitalmarkedsret.
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