
 
 
 
 

 
Hjemmeeksamen 3. avdeling masterstudiet i rettsvitenskap høsten 2005 

18. november kl. 12.00 – 30. november kl. 12.00 
 
 
 
Oppgaven består av: 
 
Oppgaveteksten 
Vedlegg 1: Kontrakt med konto-/kortinnehaveren 
Vedlegg 2: Bankklagenemndas uttalelse BKN-95060 
Vedlegg 3: Bankklagenemndas uttalelse BKN-03016 
 

 
 
 
Besvarelsen skal skrives på mal som du laster ned fra semestersiden til 3. avdeling: 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR3000/h05/  under ”Hjemmeeksamen”. 
 
Besvarelsen skal leveres på papir i 3 – tre – eksemplarer på Infosenteret senest kl. 12.00 den 
30. november 2005. Hvert av de tre eksemplarene skal være stiftet/heftet sammen. Senest 
samtidig skal den også være sendt som vedlegg til denne mailadressen: 
eksamensbesvarelser@jus.uio.no.  I subject-linjen skriver du V05 og ditt kandidatnummer, 
for eksempel V051234. Vedlegget skal ha samme navn som subject-linjen. 
Besvarelsen skal ikke ha egen forside. 
 
Dersom det i eksamensperioden oppstår behov for at meldinger formidles fra 
eksamensformannen til kandidatene, vil slike beskjeder legges ut i beskjedfeltet på 
semestersiden, http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR3000/h05/beskjeder.xml og du 
bør sjekke denne nettsiden jevnlig i eksamensperioden. Beskjedene vil også legges under 
overskriften ”Hjemmeeksamen”. 
 
Studenter som har bestått både hjemmeeksamen og skoleeksamen, skal ha muntlig eksamen 
11., 12. eller 13. januar. Tid og sted for muntlig eksamen gjøres kjent på semestersiden senest 
10. januar, følg med i beskjedfeltet her: 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR3000/h05/  
 
 

Lykke til med eksamen! 
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Oppgaveteksten: 
 
Vedlagt følger en standardavtale for en bankkonto med kredittkort. En 
arbeidsgruppe med medlemmer både fra banknæringen og 
forbrukerorganisasjonene skal vurdere revisjon av avtalen. Alle medlemmene i 
gruppen er akademikere, men ikke alle er jurister. 
 
Lag et notat på ikke mer enn 8000 ord som forklarer og drøfter utvalgte juridiske 
sider av innholdet i kontrakten for arbeidsgruppen. 
Du skal begrunne utvalget av problemstillinger du har valgt å forklare og drøfte. 
 
Med oppdraget ditt har arbeidsgruppen lagt ved to avgjørelser fra 
Bankklagenemnda, BKN-95060 og BKN-03016 med påtegningen: ”Kanskje du 
får noen ideer her?” 
  
 
Tre vedlegg: 

Vedlegg 1: Kontrakt med konto-/kortinnehaveren 
Vedlegg 2: Bankklagenemndas uttalelse BKN-95060 
Vedlegg 3: Bankklagenemndas uttalelse BKN-03016 
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