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1. Om forretningsbetingelserne 
Bankens almindelige forretningsbetingelser gælder for alle 
aftaler mellem Dem og banken. Her kan De læse om både Deres 
og bankens rettigheder og pligter. 
 
Bankens almindelige forretningsbetingelser indeholder også 
oplysninger i henhold til lov om betalingstjenester og betragtes 
som en rammeaftale, hvor det er angivet, at der gælder særlige 
regler for betalingskonti. 
 
Banken kan ændre i forretningsbetingelserne uden varsel, hvis 
ændringen er til fordel for Dem. Ellers vil ændringen ske med 3 
måneders varsel. Ændringer som foretages med 3 måneders 
varsel publiceres på vores hjemmeside www.jbpb.dk. 
 
De kan se de gældende forretningsbetingelser på www.jbpb.dk  
eller kontakte Deres  afdeling og få dem udleveret. 
 
2. Indsamling og brug af oplysninger 
Når De bliver kunde i banken, skal De oplyse Deres navn, adres-
se, fødselsdato, skattemæssige tilhørsforhold og for danskere 
tillige personnummer (CPR-nr.), samt udfylde og underskrive en 
af bankens åbningsformularer. Derudover skal banken modtage 
bekræftede kopier af de sider af Deres pas eller nationalt identi-
tetskort, hvor billede og underskrift samt nævnte personlige 
oplysninger fremgår. Desuden skal banken modtage dokumen-
tation for Deres bopælsadresse. Kravene til dokumentation for 
Deres bopælsadresse er beskrevet i vejledningen til bankens 
åbningsformular. 
 
Har De skattemæssigt tilhørsforhold til USA (er US Person efter 
Internal Revenue Code) skal dokumentationen være en Form 
W-9. 
 
Hvis der senere sker ændringer i de oplysninger, banken har 
modtaget, skal De straks meddele det skriftligt til banken, og 
dokumentere forholdet. Får De skattemæssigt tilhørsforhold til 
USA (er US Person efter Internal Revenue Code) skal De aflevere 
en Form W-9 som dokumentation. Har De tidligere fremsendt 
en form W-9 og er oplysningerne i denne ændret, skal De frem-
sende en ny form W-9. 
 
Modtager banken ikke en Form W-9 fra Dem, indebærer det, at 
banken tilbageholder skat på renter, afkast og salgssummer 
mv., efter amerikansk lovgivning. 
 
Desuden skal De oplyse formålet med og det forventede om-
fang af dit kundeforhold i Jyske Bank. 
 
Banken behandler oplysninger om Dem med det formål at at 
foretage intern risikostyring og  tilbyde Dem finansielle ydelser 
af enhver art, fx kunderådgivning, kundepleje, kundeadmini-
stration, kreditvurdering, risikostyring og markedsføring. 
 
Bruger De kredit- og betalingskort, checks, Jyske Netbank, 

Betalingsservice mv., henter vi oplysninger fra forretninger, 
pengeinstitutter og andre. Det gør vi udelukkende, for at vi kan 
gennemføre betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalings-
oversigter og lignende. 
 
Banken henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og 
andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvur-
dering undersøger vi, om der er oplysninger registreret om Dem 
i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Banken opda-
terer oplysningerne løbende. 
 
Når banken beder Dem om oplysninger, er det frivilligt, om De 
vil give os dem. Hvis ikke vi modtager oplysningerne, kan det 
måske betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene Dem. 
 
3. Videregivelse af oplysninger 
Banken videregiver oplysninger til andre, når det er nødvendigt 
for at kunne opfylde aftaler med Dem, fx om overførsel af beløb.  
 
Banken videregiver desuden de oplysninger, som loven kræver, 
fx indberetning til SKAT. 
 
Misligholder De Deres forpligtelser over for banken, kan banken 
indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarsels-
registre efter de gældende regler. 
 
Hvis De overtrækker Deres konto ved at udstede checks eller 
benytte Dankort, vil De blive registreret i pengeinstitutternes 
check- og hævekortmisbrugerregister med navn, adresse og 
CPR-nr. 
 
Videregivelse af oplysninger inden for koncernen 
Banken kan videregive sædvanlige kundeoplysninger til andre 
selskaber i koncernen, hvis de er underlagt lovbestemt tavs-
hedspligt.  
 
Det kan ske til brug for kunderådgivning, kreditvurdering og 
kundeadministration i overensstemmelse med lov om finansiel 
virksomhed.  
 
Banken kan udveksle oplysninger til brug for risikostyring, fx 
kreditvurdering og kreditadministration, med datterselskaber, 
der yder udlån eller driver leasingvirksomhed. 
 
Oplysningerne kan ikke anvendes hverken til rådgivning eller 
markedsføring. 
 
4. Bankens tavshedspligt og Deres ret til indsigt 
Bankens medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberetti-
get videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under 
deres arbejde i banken. 
 
De kan kontakte banken og få at vide, hvilke oplysninger ban-
ken behandler om Dem. Hvis De ønsker oplysningerne på skrift, 
kan vi kræve et gebyr for det. 
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Opdager banken, at der er fejl i oplysningerne om Dem, eller 
oplysningerne er vildledende, retter eller sletter vi oplysninger-
ne, så behandling kan ske på et rigtigt grundlag. 
 
Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette 
fejlen. 
 
Hvis De er utilfreds med, at banken behandler oplysninger om 
Dem, eller med, hvordan det sker, kan De klage til banken. De 
kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-
1300 København K. 
 
5. Kommunikation 
Kunder med Netboks: 
De kan se Deres Netboks via Jyske Netbank eller via et særligt 
log-in . 
 
Meddelelser fra banken, herunder kontoudskrifter, vilkår og 
ændringer heri, modtager De som udgangspunkt i Netboks. De 
skal derfor holde øje med, om der er nyt i Deres Netboks. 
 
De meddelelser, De modtager i Netboks, kan De mod gebyr 
modtage på papir. De kan vælge papirudskrifter i Deres Netboks 
eller henvende Dem til Deres rådgiver. 
 
De kan se meddelelser i Netboks i mindst 5 år efter modtagel-
sen. 
 
Har De oprettet Deres kontoforhold hos os på Deres danske cpr. 
nr, så bliver De automatisk tilknyttet Netboks. 
 
Kunder uden Netboks: 
Har De ikke adgang til Netboks: 

 vil De modtage kontoudskrift en gang månedligt på 
Deres betalingskonti, såfremt der i perioden har væ-
ret bevægelser på betalingskontoen 

 Kontoudskrifter, årsopgørelser, fondsnotaer mv  vil 
blive sendt på papir 

 
6. Fuldmagt 
De kan skriftligt give andre fuldmagt til at disponere på Deres 
vegne over for banken. Fuldmagten gælder, indtil banken får 
skriftlig besked fra Dem om, at den er tilbagekaldt eller ændret. 
Fuldmagten ophører ved Deres død, og vi spærrer konti og 
depoter, også dem, De har sammen med andre. 
 
7. Båndoptagelse af telefonsamtaler og videoover-
vågning 
Banken forbeholder sig ret til at optage visse telefonsamtaler, 
for at vi kan dokumentere aftaler. 
 
Banken har også efter behov etableret videoovervågning, bl.a. 
ved kundeindgange og hæveautomater. 
 
 

8. Rente og provision 
De kan se rente- og provisionssatser for ind- og udlån i bankens 
afdelinger, på  www.jbpb.dk, eller De kan spørge om dem. 
 
Rente- og provisionssatser er variable, hvis ikke De og banken 
udtrykkeligt har aftalt andet. At satserne er variable betyder, at 
banken kan ændre satserne. 
 
Banken kan altid uden varsel ændre variable satser, når æn-
dringen er til fordel for Dem. 
 
Banken kan nedsætte variable rentesatser på indlån og forhøje 
dem på udlån uden varsel, hvis der sker ændringer i forhold, 
som vi ikke har indflydelse på, men som er af betydning for os, 
fx:  

 renteudviklingen på penge- og obligationsmarkederne 
i Danmark eller i udlandet, herunder situationer med 
uro på disse markeder og centralbankers ændring af 
rentesatser  

 lovændringer, ændringer i retspraksis og myndig-
hedsforanstaltninger 

 
og med mindst 1 måneds varsel, hvis: 

 renten på en enkelt kontotype ændres væsentligt til 
ugunst for Dem, og renteændringen ikke har forbin-
delse med udviklingen i bankens almindelige renteni-
veau 

 forhold, som har haft betydning for fastsættelsen af 
Deres individuelle vilkår og rentesatser, ændrer sig. 

 banken i øvrigt ændrer sin prisfastsættelse af forret-
nings- eller indtjeningsmæssige grunde, eller for at 
opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens 
ressourcer eller kapacitet. 

 
Vi ændrer provisionssatser og andre satser, der er nævnt i 
konkrete aftaler som fx "tillæg" eller "marginal", efter samme 
retningslinjer som gælder for ændring af rente- og provisions-
satser. 
 
Banken oplyser om ændring af satser. 
 
Har De et indlån på opsigelse, kan De, i en periode på 14 dage 
efter at renteændringen er trådt i kraft, hæve dit indlån uden 
fradrag i renten, hvis varslet om renteændring er kortere end 
den opsigelsesfrist, der gælder for kontoen. 
 
9. Valørregler, rente- og provisionsberegning 
Rente og provision beregnes som udgangspunkt dagligt. Hvad 
der gælder for en konkret konto, oplyser banken på forespørg-
sel. 
 
Valørdagen (rentedatoen) er den dag, hvor en indbetaling, 
udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for bereg-
ningen af renter på en konto. 
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Bogføringsdagen er den dag, hvor banken registrerer en be-
vægelse på en konto. Bogføringsdagen har ikke betydning for 
renteberegningen. 
 
Bankdage/ekspeditionsdage er alle dage undtagen lørdage, 
søn- og danske helligdage, grundlovsdag, fredag efter Kristi 
himmelfartsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.  
 
Når banken har registreret (bogført) en bevægelse på en konto, 
vil bevægelsen fremgå af kontoudskrift eller eventuel bankbog 
efter ajourføring. Derfor vil bevægelserne på kontoen være 
opstillet i rækkefølge ud fra bogføringsdagen frem for ekspedi-
tions- eller valørdagen. 
 
Valørdagen er ved 

 kontant indbetaling, herunder også med check eller 
Dankort:  
som hovedregel første bankdag efter bogføringsda-
gen. 

 kontant indbetaling i danske kroner eller euro på en 
betalingskonto:  
bogføringsdagen.  

 overførsler fra tredjemand i Jyske Bank til betalings-
konti:  
bogføringsdagen. 

 overførsler fra tredjemand i Jyske Bank til andre konti 
end betalingskonti:  
første bankdag efter bogføringsdagen. 

 overførsler modtaget fra andre danske pengeinstitut-
ter til betalingskonti:  
bogføringsdagen.  

 overførsler modtaget fra andre danske pengeinstitut-
ter til andre konti end betalingskonti:  
første bankdag efter bogføringsdagen. 

 løn og leverandørbetalinger:  
den dag, De kan disponere over beløbet (normalt 
samme dag som bogføringsdagen). 

 udbetaling i Jyske Bank af kontanter, herunder også 
med check eller hævekort:  
ekspeditionsdagen. 

 brug af hævekort i automat på ikke-bankdage:  
første bankdag efter hævningen. 

 betaling uden for Jyske Bank med check:  
den dag, checkmodtager indløser checken i sit penge-
institut. 

 hævning i kortterminal:  
bogføringsdagen. 

 overførsel mellem egne konti i Jyske Bank i samme va-
luta:  
bogføringsdagen. 

 overførsel mellem egne konti i Jyske Bank i EUR/DKK:  
bogføringsdagen. 
 
 

 overførsel mellem egne konti i Jyske Bank i forskellige 
valutaer:  
2 bankdage efter bogføringsdagen. I visse tilfælde 
skal der dog tages højde for internationale bankdage.  

 
10. Tilskrivning af rente og provision 
Banken tilskriver sædvanligvis rente én gang årligt på indlåns-
konti. 
På garantier, lån og kreditter tilskriver vi rente og provision 
enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. 
 
Banken kan beslutte ikke at tilskrive kontoen rentebeløb under 
en vis størrelse. 
 
11. Gebyr 
Banken tager gebyr for serviceydelser og for at besvare fore-
spørgsler fra offentlige myndigheder. 
 
Vi beregner gebyrer enten som et fast beløb for ydelsen eller 
som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens 
omfang. Banken kan kombinere beregningsmetoderne. 
 
Banken oplyser om de almindeligste gebyrer i en prisliste, som 
De kan få i banken eller se på www.jbpb.dk. De kan kontakte 
banken for at få oplysninger om de øvrige gebyrer. 
 
Banken kan uden varsel nedsætte gebyrer.  
 
Gebyrer, som De betaler løbende i vedvarende kontraktforhold, 
kan banken forhøje med mindst 1 måneds varsel, hvis: 

 banken ændrer sin prisfastsættelse af forretnings- el-
ler indtjeningsmæssige grunde, eller for at opnå en 
mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens res-
sourcer eller kapacitet 

 de forhold, som har haft betydning for fastsættelsen 
af individuelle gebyrer, ændrer sig. 
 

På samme baggrund kan vi indføre nye gebyrer i vedvarende 
kontraktforhold med mindst 3 måneders varsel. Varslets læng-
de afhænger af gebyrets art og størrelse og er ikke kortere end 
et eventuelt opsigelsesvarsel for denne forretning/ kontotype. 
 
Banken kan uden varsel indføre eller forhøje gebyrer for enkelt-
stående serviceydelser og for nye aftaler. 
 
Banken oplyser om ændring af gebyrer. 
 
12. Overtræksrente, rykkergebyr m.v. 
Hvis en konto overtrækkes, kommer i restance, misligholdes 
eller udnyttes i strid med aftalen, kan banken kræve  

 overtræksrente eller morarente  

 gebyr for at udsende rykkerbreve 

 gebyr for overdragelse til inkasso 
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 dækning af udgifter til inkasso og juridisk bistand her-
til. 
 

De kan se størrelsen af rykkergebyret i bankens rykkerbrev og 
prisliste. De kan kontakte os, hvis De vil høre nærmere om 
øvrige gebyrer og satsen for overtræk. Har De en betalingskon-
to, fremgår satsen for overtræk af Deres kontoudskrift. 
 
Banken kan vælge at standse rentetilskrivningen administra-
tivt og regnskabsmæssigt på misligholdte fordringer. Det bety-
der ikke, at vi giver afkald på at få forrentet vores krav og på at 
kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder 
uanset, hvad der fremgår af kontoudskrift, selvbetjeningssy-
stemer mv. 
 
13. Forbehold ved indbetalinger 
Indbetalinger, der ikke sker kontant, bogfører banken med det 
forbehold, at banken modtager beløbet. Det gælder også for 
indbetalinger med checks, der er trukket på konti i banken. 
 
Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt på kvitteringer 
eller i andre meddelelser om indbetalingen. 
 
14. Kontrol af kontoudskrifter 
De er forpligtet til at gennemgå Deres kontoudskrifter straks 
ved modtagelsen. Er der posteringer, som De ikke kan vedkende 
Dem, skal De snarest muligt kontakte banken. 
 
Indsigelser vedrørende betalingstransaktioner, omfattet af lov 
om betalingstjenester, skal dog ske, inden der er gået 13 må-
neder efter, at transaktionen er gennemført. 
 
15. Betalinger fra Deres konti 
Betalingskonti er alle konti, der er oprettet til at gennemføre 
betalingstransaktioner. 
 
Banken fastsætter, hvilke kontotyper der er betalings¬konti, og 
De kan derfor ikke gennemføre betalingstransaktioner fra alle 
Deres konti i banken. 
 
Gennemførelsestiden er den tid, det tager, inden betalings-
transaktionen krediteres modtagerens konto. Det kan tage op 
til 3 bankdage at gennemføre betalinger, der er omfattet af lov 
om betalingstjenester.  
 
Modtager banken en betalingsordre mod slutningen af en 
bankdag, anser vi betalingsordren som modtaget den næste 
bankdag. 
 
Hvornår bankdagen slutter, afhænger af, hvilken type beta-
lingsordre De afgiver. De kan kontakte banken for at få oplyst 
sluttidspunktet for de forskellige typer af betalingstransaktio-
ner. 
 
 

16. Modregning 
Banken kan – uden at give Dem besked først – modregne et-
hvert forfaldent tilgodehavende hos Dem i dit indestående i 
banken eller i ethvert andet tilgodehavende, som De har eller 
får hos banken.  
 
Banken modregner ikke i den del af Deres løn eller offentlige 
ydelser mv., som er nødvendig til at dække Deres almindelige 
leveomkostninger.  
 
Banken modregner ikke i indestående på konti, der efter loven 
eller særlig aftale er sikret mod kreditorforfølgning. 
 
17. Kundeforholdets ophør 
De kan opsige dit kundeforhold uden varsel, hvis ikke De og 
banken har aftalt andet.  
 
Banken kan opsige kundeforholdet med et rimeligt og sædvan-
ligt varsel under iagttagelse af regler om god skik. 
 
Ved opsigelse fra bankens side har De krav på en begrundelse.  
 
Kan De ikke acceptere ændringer i regler vedrørende betalings-
tjenester, skal De give besked til banken, inden ændringen 
træder i kraft. De afmelder samtidig de betalingstjenester, 
ændringen vedrører.  
 
Når kundeforholdet ophører, kan banken opsige garanti- og 
kautionsforpligtelser og frigøre sig fra andre forpligtelser, som 
er indgået for Dem. Desuden er De forpligtet til at frigøre ban-
ken fra alle forpligtelser, som banken har indgået på Deres 
vegne, eller stille den sikkerhed, som banken kræver. 
 
De har adgang til Deres Netboks, mindst 13 måneder efter at 
dit kundeforhold er ophørt. 
 
18. Betalingstransaktioner i valuta 
For grænseoverskridende betalinger gælder bankens ”vilkår for 
overførsler til og fra udlandet”, som De kan se på www.jbpb.dk 
eller få udleveret i banken. 
 
For betalingstransaktioner på betalingskort, herunder også 
betalinger, omfattet af lov om betalingstjenester, anvender vi 
følgende 3 principper: 
 
Markedskurs: Vi offentliggør kursen på www.jbpb.dk 
 
Officiel kurs (Nationalbanken): Vi fastsætter kursen på 
baggrund af Nationalbankens valutakurs. Vi offentliggør kursen 
på www.jbpb.dk 
 
Individuel kurs: Vi aftaler kursen for hver transaktion. 
 
Hvilket princip, vi anvender for betalingstransaktionen, afhæn-
ger af både transaktionstype og valuta. De kan kontakte banken 
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for at få oplyst princippet, den kurs og det eventuelle tillæg 
eller fradrag, vi anvender. 
 
Vi kan altid uden varsel ændre markedskurs på bankens hjem-
meside www.jbpb.dk eller officiel kurs ved ændringer i Natio-
nalbankens valutakurs. 
 
For alle 3 kursprincipper tillægger eller fradrager vi marginal. Vi 
offentliggør marginaler på bankens hjemmeside. Ændring i 
valutamarginaler sker i overensstemmelse med forretningsbe-
tingelsernes vilkår om ændring af gebyr. 
19. Forretninger i udlandet 
Skal banken udføre forretninger i udlandet på Deres vegne, 
vælger vi en forretningsforbindelse. Vi er ikke ansvarlige for 
mulige fejl, begået af den valgte forretningsforbindelse og for, 
om den kan opfylde sine forpligtelser. 
 
De og banken skal overholde de retsregler, sædvaner og forret-
ningsbetingelser, der gælder for aftalen med forretningsforbin-
delsen. 
 
Når De overfører penge til udlandet, skal De være opmærksom 
på, at der kan blive videregivet oplysninger til de amerikanske 
myndigheder. SWIFT er et internationalt datanetværk, der 
overfører betalinger mellem lande. SWIFT er i henhold til ame-
rikansk lovgivning forpligtet til at udlevere oplysninger, hvis de 
har mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme, 
når der gennemføres betalinger. 
 
Vi gør opmærksom på, at der er særskilte regler for værdipapi-
rer opbevaret hos udenlandsk forretningsforbindelse – læs 
mere under punkt ”Samtykke til opbevaring af værdipapirer i 
samledepot” i disse forretningsbetingelser. 
 
20. Klager over banken 
Hvis De ønsker at klage over banken, skal De kontakte Deres 
afdeling. 
 
Er De fortsat ikke enig med banken, efter at have drøftet pro-
blemstillingen med Deres afdeling, kan De klage til den klage-
ansvarlige:  
Jyske Bank A/S, Juridisk Afdeling, 
Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg. 
 
Herefter kan De klage til Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 
8B, 2., Postboks 9029, DK-1022 København K, 
www.pengeinstitutankenaevnet.dk 
 
De kan klage over bankens overholdelse af den finansielle lov-
givning til Finanstilsynet. 
 
21. Bankens erstatningsansvar 
Banken er erstatningsansvarlig, hvis banken på grund af fejl 
eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller 
mangelfuldt. 

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er 
banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes 

 nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller be-
skadigelser af data i disse systemer, der kan henføres 
til nedennævnte begivenheder, uanset om det er ban-
ken selv eller en ekstern leverandør, der står for drif-
ten af systemerne  

 svigt i bankens strømforsyning eller telekommunika-
tion, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkata-
strofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, 
terror eller hærværk (herunder computervirus og  

-hacking) 

 strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om kon-
flikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller 
dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det 
gælder også, når konflikten kun rammer dele af ban-
ken  

 andre omstændigheder, som er uden for bankens kon-
trol. 

 
Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis 

 banken burde have forudset det forhold, som er årsag 
til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have und-
gået eller overvundet årsagen til tabet 

 lovgivningen under alle omstændigheder gør banken 
ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 

 
22. Samarbejdspartnere 
Efter bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder 
skal vi oplyse om, at vi får betaling for formidling og salg af 
vores samarbejdspartneres produkter. 
 
De kan få oplysninger om bankens samarbejdspartnere på 
www.jbpb.dk, eller De kan få en oversigt i bankens afdelinger. 
 
23. Garantifonden for indskydere og investorer 
Som kunde i banken er De gennem Garantifonden for indskyde-
re og investorer i et vist omfang sikret mod tab. 
 
De kan læse om dækningens omfang på www.jbpb.dk, i en 
brochure, som De kan få i bankens afdelinger, eller på 
www.garantifonden.dk. 
 
24. Tilsynsmyndighed 
Banken – reg.nr. 7858 - er under tilsyn af Finanstilsynet, År-
husgade 110, DK-2100 København Ø, www.finanstilsynet.dk 
 
25. Lovvalg og værneting 
Ved eventuelle retssager finder dansk lovgivning anvendelse. I 
erhvervsforhold skal retssag anlægges ved en dansk domstol. 
Sag anlægges ved sagsøgtes hjemting. Hvis sagsøgte ikke hører 
under dansk retskreds, kan sagen anlægges i den retskreds 
Jyske Banks hjemsted hører under. 
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26. Produkter 
 
26.1  Vores forretningsaktiviteter 
Vores forretningsaktiviteter omfatter aktiviteter normalt for-
bundet med en investeringsbank. Vi er specialiserede i at tilby-
de rådgivning, designe og forvalte investeringsporteføljer med 
henblik på at generere det bedst mulige afkast til den enkelte 
kunde i henhold til hans/hendes investeringsprofil og forvent-
ninger.  
 
Vores forretningsaktiviteter omfatter ikke oprettelsen af andre 
konti end opsparings- og/eller investeringskonti, så som fx 
erhvervskonti eller transaktions/clearing-konti. 
 
26.2 No. 1 Account 
No. 1 Account er en valuta-anfordringskonto. Med denne konto 
kan De: 

 veksle Deres indestående til andre valutaer og derved 
oprette flere konti.  

 åbne et depot. Via depotet kan De handle aktier, obli-
gationer og andre værdipapirer over hele verden. 

 
26.3  Aftalekonto 
En aftalekonto er et højrenteprodukt, der er spærret i en perio-
de på 1 – 12 måneder, og hvor renten er fast i hele perioden. De 
kan veksle Deres indestående til andre valutaer og derved 
oprette flere valutakonti. Der er et krav til minimumsindskud 
for at oprette en aftalekonto, dette beløb kan De få oplyst ved 
henvendelse til banken. Det er ikke muligt at foretage indskud 
ej heller hæve på kontoen i aftaleperioden, medmindre De 
betaler et strafgebyr. 
 
26.4  Discretionary Portfolio Management (DPM) 
DPM-konceptet henvender sig specielt til private banking kun-
der, der ønsker, at banken forvalter deres formue i henhold til 
en aftalt investeringsstrategi. De er kun involveret i fastlæggel-
sen af strategien ikke i den endelige udvælgelse af investerin-
ger. Det er en betingelse for at indgå en DPM-aftale, at De åbner 
en No.1 account. 
 
26.5  Invest Loan 
Et Invest Loan er et langsigtet investeringsprodukt, der nor-
malt løber i fem år. Et Invest Loan er baseret på belåning af 
Deres finansielle aktiver (indskud, obligationer og aktier). Ideen 
med produktet er, at Deres indskud samt lånet investeres såle-
des, at investeringens samlede afkast som minimum svarer til 
renten på lånet. Det er imidlertid en betingelse, at den samlede 
investerings belåningsværdi overstiger værdien af det ydede 
lån. 
 
26.6  Invest Account 
I forbindelse med et Invest Loan skal De åbne en Invest Ac-
count. Deres Invest Account pantsættes som sikkerhed for 
lånet, og der er tale om et højrenteprodukt med samme fordele 
som en No.1 Account. Kontoen oprettes dog kun i forbindelse 

med et Invest Loan. 
 
26.7  FLEX Account 
FLEX Account tilbydes kun under særlige omstændigheder og 
primært til kunder, der har et Invest Loan. Kontoen svarer til en 
Invest Account dog med den undtagelse, at den ikke pantsæt-
tes som sikkerhed for lånet. 
 
26.8  IRA-konti/pensionsordning til amerikanske 
kunder 
En IRA-konto/pensionsordning indgår i en kreditorbeskyttet 
pensionsordning og kan ikke stilles til sikkerhed for belånte 
investeringer ej heller være til fri disposition for kunden.  
 
Midler på en IRA konto/pensionsordning kan kun investeres i 
værdipapirer godkendt i USA. Såfremt der investeres i ikke-
godkendte papirer, kan IRA-
investeringskontoen/pensionsordningen blive kendt ugyldig, 
og kunden kan risikere at blive beskattet af hele sit indeståen-
de. 
 
Der findes en lang række forskellige IRA-
konti/pensionsordninger, der er underlagt et kompliceret re-
gelsæt. Rådgivning og udarbejdelse af anbefalinger er derfor 
overdraget til en registreret investeringsrådgiver og til en  IRA-
depotbank. 
 
Kontiene kan oprettes med månedlig eller engangsindbetaling. 
Fradragsberettigede indskud er begrænset af og underlagt 
forskellige regler alt efter, hvilken type IRA-
konto/pensionsordning der er tale om.  
 
Indskud er kun omfattet af den danske indskydergarantiord-
ning op til en fastsat beløbsgrænse, se mere under punkt 23. 
 
26.9  On-Demand Account 
On-Demand Account er en valutaanfordringskonto som alene 
tilbydes til kunder henvist fra Jyske Global Asset Management. 
 
26.10  Betalingskonto 
Betalingskonti er alle konti, der kan benyttes til at foretage 
betalingstransaktioner. Hvis ikke andet fremgår i kontobetin-
gelserne, betragtes kontoen som betalingskonto. 
 
27. Depot 
Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter 
i Jyske Bank, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem 
Dem og banken. Banken kan ændre disse depotregler med 1 
måneds varsel. 
 
Desuden gælder bankens almindelige forretningsbetingelser. 
 
I depotet har De adgang til at handle følgende værdipapirer: 

 Danske aktier 

 Udenlandske aktier 
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 Danske obligationer 

 Udenlandske obligationer 

 Danske investeringsforeningsbeviser 

 Udenlandske investeringsforeningsbeviser 

 Certifikater 

 Strukturerede produkter 
 
De kan handle så længe De har Deres  værdipapir depot og 
Deres konto. I tilfælde af misligholdelse af aftalen kan banken 
betragte Deres handelsadgang som opsagt med øjeblikkelig 
virkning. 
 
I forbindelse med handel til depotet er det muligt at handle 
med og uden rådgivning. 
 
Fuldmagt og rettigheder 
Har De til depotet meddelt fuldmagter og rettigheder henvises 
til særskilt underskrevet bilag ”Fuldmagter og Rettighedshave-
re”. 
 
27.1 Oprettelse af depot 
Når De opretter et depot, skal banken have oplysninger om 
navn, adresse, CPR-/CVR-nr./aktuelt udenlandsk skattenr. og 
det skattemæssige tilhørsforhold. Oplysningerne skal doku-
menteres. 
 
Har De skattemæssigt tilhørsforhold til USA (er US Person efter 
Internal Revenue Code) skal dokumentationen være en Form 
W-9. 
 
Hvis der senere sker ændringer i de oplysninger, banken har 
modtaget, skal De straks meddele det skriftligt til banken, og 
dokumentere forholdet. Får De skattemæssigt tilhørsforhold til 
USA (er US Person efter Internal Revenue Code) skal De aflevere 
en Form W-9 som dokumentation. 
 
Modtager banken ikke en Form W-9 fra Dem, indebærer det, at 
banken tilbageholder skat på renter, afkast og salgssummer 
mv., efter amerikansk lovgivning. 
 
Banken skal desuden have Deres underskrift samt underskrift 
fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede. 
Selskaber, der er indført i et offentligt register, skal fremlægge 
bekræftet udskrift af dets registrerede tegningsregler. 
 
Foreninger, fonde og lignende skal vise dokumentation form af 
vedtægter mv. 
 
Når De opretter et depot, er det en betingelse, at der tilknyttes 
en konto i banken, hvor vi kan indsætte renter, udtrækning og 
udbytte mv. , og hæve depotgebyr og andre omkostninger. 
 
Samtykke 
Ved underskrift på disse generelle forretningsbetingelleser 

samtykker jeg/vi i: 

 Bankens ordreudførelsespolitik 

 At mine/vores ordrer vedrørende værdipapirer, opta-
get til handel på et reguleret marked (fx NasdaqOMX 
København) eller multilateral handelsfacilitet, kan 
handles direkte med banken som modpart 

 At banken er berettiget til at opbevare mine værdipa-
pirer i samledepot, hvor flere kunders værdipapirer er 
registereret i banken eller bankens forretningsforbin-
delses navn med oplysning om, at værdipapirerne ti-
hører bankens eller bankens forretningsforbindelses 
kunder. Brugen af samledepot kan medføre begræns-
ning i erstatning for fejl m.v. De kan læse om retsvirk-
ningerne af, at Deres værdipapirer opbevares i samle-
depot et andet sted i disse generelle forretningsbe-
tingelser 

 At jeg/vi er underlagt de retsregler og sædvaner, som 
er gældende i værdipapirudstederens hjemland. Det 
kan blandt andet betyde, at banken skal oplyse uden-
landske myndigheder og selskaber om mit/vores 
navn, adresse beholdningens størrelse, sammensæt-
ning og afkast mv. 

 
Skattetilhørsforhold – USA 
Ved underskrift på disse generelle forretningsbetingelser sam-
tykker jeg/vi i: 

 At jeg/vi – hvis jeg/vi har eller får skattemæssigt til-
hørsforhold til USA (er/bliver US Person efter Internal 
Revenue Code) skal indlevere en  Form W-9 til banken 
straks 

 At banken – hvis jeg ikke har afleveret Form W-9 til 
banken rettidigt – har ret til at tilbageholde skat på 
renter, afkast og salgssummer mv. efter amerikansk 
lovgivning 

 At banken har ret til at indberette oplysninger til ame-
rikanske skattemyndigheder, IRS, om mit kundefor-
hold i banken, fx indberette oplysninger om mit navn, 
min adresse, beholdningens størrelse, sammensæt-
ning, afkast, rente, udbytte, salgssummer, købs- og 
salgskurser mv. 

 
27.2 Indlevering og opbevaring 
Når De indleverer eller overfører værdipapirer til opbevaring i et 
depot, kontrollerer banken ikke dispositionsretten eller ejerfor-
holdet. Vi kontrollerer heller ikke om fysiske danske eller uden-
landske værdipapirer er ægte. 
 
Vi opbevarer og administrerer ikke fysiske værdipapirer i de 
afdelinger, hvor de er indleveret.  Derfor må De regne med  
nogle dages ekspeditionstid, hvis De ønsker, at vi skal udlevere 
værdipapirerne. 
 
Skal depotet indeholde værdipapirer, der er registreret i en 
værdipapircentral, vil depotet automatisk få tilknyttet en konto 
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i VP Securities (en VP-konto). 
 
Vi  modtager kun udenlandske værdipapirer, hvis de kan opbe-
vares og administreres hos bankens udenlandske forretnings-
forbindelse, hvis ikke vi har aftalt andet.  
 
Banken påtager sig intet ansvar for at informere om evt. 
retssager, betalingsstandsninger, konkurser, likvidationer og 
lignende i de selskaber, der har udstedt de værdipapirer, De har 
investeret i. 
 
27.3 Samtykke til opbevaring af værdipapirer i samledepot 
Banken kan i henhold til Lov om finansiel virksomhed og efter 
samtykke fra Dem opbevare Deres værdipapirer i et samledepot 
i Jyske Bank, VP Securities, andre pengeinstitutter, herunder 
udenlandske eller ved anden depotbank. Finanstilsynet kan 
endvidere give tilladelse til, at bankens egne udenlandske 
værdipapirer i nogle lande også opbevares i samledepotet. 
 
Værdipapirerne opbevares i bankens navn eller i  en forret-
ningsforbindelses navn. At værdipapirer opbevares i et samle-
depot betyder,  at flere kunders værdipapirer opbevares i sam-
me depot. Det betyder,  at De ikke kan udnytte individuelle 
rettigheder som fx deltagelse i generalforsamlinger eller ud-
øvelse af stemmeret, da papirerne ikke kan noteres på navn. 
 
På samledepotet er det noteret, at værdipapirerne i depotet 
tilhører bankens kunder. Banken fører et register over den en-
kelte kundes ejerforhold til de registrerede værdipapirer og kan 
kun disponere over Deres værdipapirer i henhold til Deres an-
visninger. 
 
Udenlandske værdipapirer opbevares i samledepot i udlandet 
eller hos depotbank i Danmark, hvis De ikke har aftalt andet 
med os. Hvis forhold i det enkelte land gør det nødvendigt, kan 
værdipapirerne opbevares i individuelt depot i stedet for sam-
ledepot. 
 
Med mindre der forinden er opstået tvist om Deres ejendoms-
ret, kan De – på grundlag af bankens registreringer om ejerfor-
holdet – i tilfælde af bankens betalingsstandsning, konkurs 
eller lignende, udtage Deres værdipapirer af samledepotet jf. 
danske lovregler. 
 
Går bankens udenlandske forretningsforbindelse i betalings-
standsning, konkurs eller lignende, vil vi gøre krav på at udtage 
værdipapirerne af samledepotet på Deres vegne. 
 
Har banken valgt den udenlandske bank, påtager banken sig 
ansvaret for denne banks soliditet. Desuden påtager banken sig 
ansvaret for fejl, hvis den udenlandske bank erkender en sådan 
fejl, eller fejlen er fastslået ved endelig dom. I andre tilfælde er 
banken uden ansvar. 
 
 

27.4 Regler for andre depottyper 
For sikkerhedsdepoter, forvaltningsdepoter, herunder forvalt-
ning af båndlagte midler og midler tilhørende umyndige, pensi-
onsdepoter, etableringskontodepoter og andre depoter gælder 
særlige regler, som De kan få oplyst i banken. 
 
27.5 Årsudskrift 
Hvert år i januar måned modtager De en udskrift på papir eller 
et andet varigt medium, der viser, hvilke værdipapirer der var 
registreret i depotet den 31. december det foregående år. 
 
Efter behov kan De mod gebyr rekvirere udskrifter, der viser den 
aktuelle beholdning. 
 
27.6 Indberetning til skattemyndigheder 
Banken videregiver de oplysninger, som skattemyndighederne, 
både danske og udenlandske kan kræve. 
 
27.7 Depotgebyr 
Banken beregner gebyrer for at opbevare og registrere  værdi-
papirer i depot og for ydelser og administration i forbindelse 
med depotet. 
 
De kan se gebyrer mv. i bankens prisliste, som De kan få i ban-
ken samt på vores hjemmeside www.jbpb.dk. 
 
27.8 Veksling af valuta 
Hvis ikke vi har aftalt andet, bogfører vi afkast, gebyrer mv. på 
værdipapirer, som opbevares i depotet, på den ønskede afkast-
konto – og i den valuta, som kontoen lyder på.  
 
Skal der ske en valutaveksling, når vi bogfører afkastet, sker 
dette efter gældende afregningsvilkår for valutahandel i Jyske 
Bank. 
  
Vi fastsætter normalt valutakursen 2 dage før, vi indsætter 
eller hæver beløbet på Deres konto. 
 
Når De køber valuta, beregner banken et tillæg til valutakursen, 
og når De sælger valuta, beregner banken et fradrag i valuta-
kursen. 
 
27.9 Forbehold for beløb, vi indsætter på kontoen 
Når vi i forbindelse med opbevaring og administration af værdi-
papirer indsætter beløb på den tilknyttede konto, sker det med 
forbehold for, at banken faktisk modtager beløbet fra udstede-
ren af værdipapiret. 
 
Modtager banken ikke beløbet fra udsteder af værdipapiret, er 
vi berettiget til at tilbageføre dette, selvom om De har modta-
get meddelelse om indsættelsen. 
 
27.10 Udenlandske retsregler mv. 
Hvis De opbevarer udenlandske værdipapirer i et depot, er De 
og banken underkastet de retsregler og sædvaner, som gælder i 
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udstederens hjemland og i vores forretningsforbindelsers hjem-
lande.  
 
Det kan betyde, at banken er forpligtet til at oplyse Deres navn, 
adresse, beholdningens størrelse, sammensætning og afkast til 
udenlandske myndigheder og selskaber, hvis loven i det pågæl-
dende land kræver det. 
 
De og banken er underlagt de benyttede forretningsforbindel-
sers forretningsvilkår og betingelser. 
 
Hvis Deres værdipapirer opbevares i depot, som er underlagt 
retsreglerne i et land uden for Den Europæiske Union (EU), eller 
uden for et land, som EU har indgået aftale med på det finan-
sielle område, kan Deres rettigheder i forbindelse med disse 
værdipapirer eller midler variere som følge heraf. 
 
27.11 Investorgarantiordning 
Hvis banken ikke kan tilbagelevere Deres opbevarede værdipa-
pirer, dækker ”Garantifonden for indskydere og investorer” for 
et tab på indtil 20.000 euro. 
 
Dækning fra udenlandske garantiordninger, som udbetales til 
depot- eller kontohaver, dækker et samledepot som helhed og 
ikke de enkelte ejere registreret i banken. Den enkelte kunde 
kan derimod være omfattet af den danske garantiordning for 
indskydere og investorer, ifølge lov om en garantifond for ind-
skydere og investorer. 
 
De kan få reglerne i banken eller på 
www.indskydergarantifonden.dk. 
 
27.12 Erstatningsansvar for værdipapirer, registreret i 
VP Securities 
Tab, der skyldes fejl i forbindelse med registrering, ændring 
eller udslettelse af rettigheder hos banken eller i VP Securities, 
er omfattet af de danske erstatningsregler i lov om værdipapir-
handel. Banken  og VP Securities er erstatningspligtig for tab, 
der skyldes sådanne fejl, selvom fejlen er hændelig. Den samle-
de erstatning for tab, der skyldes den samme fejl, kan ikke 
overstige 500 mio. kr. Erstatningen kan nedsættes eller bort-
falde, hvis De forsætligt eller uagtsomt har medvirket til fejlen. 
 
Opbevares værdipapirer i et samledepot i VP Securities, gælder 
erstatningsbegrænsningen i lov om værdipapirhandel for tab 
der skyldes fejl i forbindelse med registrering, ændring eller 
slettelse af rettigheder for samledepotet som helhed. Det bety-
der, at erstatningsgrænsen for de enkelte kunder, der har vær-
dipapirer i samledepotet, kan nedsættes i forhold til samlede-
potets størrelse. 
 
Udenlandske værdipapirer, der ikke er udstedt i VP Securities, 
men overført til denne fra en udenlandsk værdipapircentral, 
gælder  den udenlandske værdipapircentrals erstatningsregler,  
hvis De lider tab som følge af registreringsfejl eller lignende i 

den udenlandske værdipapircentral. 
 
27.13 Nytegning, fondsaktier, konvertible obligationer 
og købstilbud 
Følgende er gældende for danske aktier og obligationer, uanset 
om de er registreret i en dansk værdipapircentral eller ej. 
 
Nytegning og fondsaktier 
Bliver banken i Statstidende eller landsdækkende hverdagsavi-
ser opmærksom på indbydelse til nytegning af akti-
er/obligationer, herunder konvertible obligationer med forteg-
ningsret for de hidtidige aktionærer/obligationsejere, eller 
samme sted ser, at der udstedes fondsaktier, giver banken Dem 
besked om det, og om hvornår de nye aktier/obligationer er til 
rådighed. 
 
Men banken giver Dem kun besked, hvis de oplyste frister gør 
det muligt. Beskeden er kun en information og indeholder ikke 
nogen anbefaling fra banken. Er værdipapirerne indleveret til 
opbevaring efter offentliggørelsen, kan Deikke gå ud fra, at 
banken giver Dem besked om det. 
 
I brevet kan De se fristen for, hvornår vi senest skal hve anvis-
ning fra Dem, om De ønsker at: 

 nytegne aktier/obligationer eller hjemtage fondsakti-
er 

 sælge tegningsretter eller fondsaktieretter 

 købe eller sælge supplerende/overskydende teg-
nings- eller fondsaktieretter. 

 
Har banken ikke inden den angivne frist har modtaget Deres 
anvisninger, eller har De ikke har stillet de nødvendige midler til 
rådighed: 

 har banken ret til, men ikke forpligtet, til at sælge 
tegningsretter. 
Ubenyttede tegningsretter, der er registreret i en 
dansk værdipapircentral, slettes automatisk efter 
tegningsperioden er udløbet, uden at De får besked 
om det. 

 hjemtager banken flest mulige fondsaktier og sælger 
eventuelle overskydende fondsaktieretter for Deres 
regning. 

 
Ubenyttede fondsaktieretter, der er registreret i en dansk vær-
dipapircentral, kan slettes uden at De får besked om det, når 
tidsfristen i  lov om aktieselskaber er overholdt. 
 
Banken påtager sig intet ansvar for, at et eventuelt salg gen-
nemføres. Er værdien af tegningsretterne mindre end salgsom-
kostningerne, kan banken undlade at sælge tegningsretterne. 
 
Konvertible obligationer 
Læser banken i Statstidende eller i landsdækkende hverdags-
aviser, at konvertible obligationer kan konverteres, giver ban-
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ken Dem besked, hvis konverteringsfristen gør det muligt. 
Beskeden er kun til information og indebolder ingen anbefaling. 
Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offentliggørel-
sen, kan De ikke forvente, at banken sender en meddelelse til 
Dem om konverteringen.  
 
I brevet fastsætter vi en frist for, hvornår vi skal have anvisnin-
ger, om De ønsker, at vi: 

 konverterer de konvertible obligationer til aktier 

 inkasserer de konvertible obligationer ved forfald. 
 
Modtager banken ikke anvisninger fra Dem inden fristen udlø-
ber, har banken ret  til – for  Deres regning og risiko – at 
vælge den mulighed, der efter bankens skøn er mest fordelagtig 
for Dem. 
 
Købstilbud 
Bliver banken i Statstidende eller landsdækkende hverdagsavi-
ser opmærksom på, at der er fremsat købstilbud, giver banken 
besked til berørte kunder, hvis tidsfristen gør det muligt. 
 
Beskeden er ingen anbefaling, men indeholder  kun en oriente-
ring om købstilbuddet og eventuelt  købstilbuddet. Banken 
påtager sig intet ansvar, hvis De ikke benytter Dem af købstil-
buddet. Er værdipapirerne indleveret til opbevaring efter offent-
liggørelsen, kan De ikke forvente, at banken sender en medde-
lelse til Dem om købstilbuddet. 
 
27.14 Registrering af værdipapirer i en værdipapircen-
tral 
Fondsaktiver – omsættelige papirløse værdipapirer – skal 
registreres i en værdipapircentral, der også noterer rettigheder 
over fondsaktiverne. 
 
Fondsaktiverne registreres på en VP-konto i en værdipapircen-
tral. Jyske Bank fører denne konto på vegne af Dem. 
 
VP Securities fastsætter regler for, hvilke værdipapirer der kan 
optages til registrering som fondsaktiver. Reglerne skal god-
kendes af Finanstilsynet. 
 
Regler om VP Securities fremgår af lov om værdipapirhandel 
med tilhørende bekendtgørelser. De kan læse mere om regler 
på VP Securities hjemmeside www.vp.dk. 
 
27.15 Til og fravalg af VP-meddelelser 
Ifølge lov om værdipapirhandel har De som kontohaver og 
rettighedshaver mulighed for at fravælge langt de fleste med-
delelser, som VP Securities normal udsender. 
 
Banken har som standard valgt, at De modtager de meddelel-
ser, som indeholder informationer, De ikke modtager på anden 
måde. 
 
De har som depothaver eller rettighedshaver mulighed for at 

ændre de standardvalg, som banken har foretaget. De kan helt 
generelt foretage til- eller fravalg af VP- meddelelser efter eget 
ønske, men inden for lovens rammer. 
 
I stedet for meddelelserne fra VP Securities kan De vælge at 
modtage en periodisk oversigt, der viser beholdningsbevægel-
ser i depotet for en nærmere aftalt periode. 
 
27.16 Renter og udbytte mv. 
Vi indsætter renter og udtrukne beløb på forfaldsdagen. 
 
Efter fradrag af udbytteskat efter de gældende regler indsætter 
vi udbytte af aktier og investeringsbeviser på kontoen. Det sker 
tidligst 4. bankdag efter, at udbytte er vedtaget på generalfor-
samlingen eller af selskabets/foreningens bestyrelse.  
 
Udbytte af fysiske danske aktier indsættes på kontoen snarest 
muligt efter, at banken har fået kendskab til udbyttebetalingen. 
  
Hvis det udloddende selskab/forening udbetaler udbyttet i en 
valuta forskellig fra danske kroner, er der typisk mere end 4 
bankdage mellem vedtagelsen af udbyttet og datoen, hvor vi 
indsætter beløbet på kontoen. 
 
27.17 Nedsættelse af udbytteskat for VP registrerede 
værdipapirer 
Er De skattepligtig i Danmark, nedsættes udbytteskatten au-
tomatisk for aktier og investeringsbeviser, som er registreret i 
VP Securities. 
 
Er De skattepligtig i et af de lande, der har indgået aftale med 
Danmark om undgåelse af dobbeltbeskatning, kan De ved sær-
lig aftale med banken få nedsat satsen for udbytteskat for 
danske aktier. Er De skattepligtig i Danmark, kan De for enkelte 
udenlandske værdipapirer indgå en særlig aftale med os om 
nedsættelse af udbytteskat.  
 
27.18 Notering af værdipapirer på navn 
Danske obligationer kan ikke noteres på navn. 
 
Et selskab eller en investeringsforening kan i sine vedtægter 
bestemme, at aktier eller investeringsbeviser skal udstedes 
som navnepapirer eller ihændehaverpapirer. 
 
Navnepapirer vil altid blive noteret på depothavers navn, hvis 
ikke De  udtrykkelig ønsker ihændehaverpapirer. 
 
De fleste selskaber/investeringsforeninger har en bestemmelse 
i deres vedtægter om, at aktionærer skal have akti-
er/investeringsbeviser noteret på navn i et nærmere fastlagt 
tidsrum for at kunne opnå stemmeret på en generalforsamling. 
 
De kan som alternativ lade Deres aktier/investeringsbeviser 
notere i en tredjepersons navn ved brug af et såkaldt ”aktie-
bogsnavn”. Hvis De gør brug af muligheden for at anvende et 
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aktiebogsnavn i depotet, vil det gælde for alle navnenoterede 
aktier i depotet. Det vil være aktiebogsnavnet, der bliver note-
ret i selskabets aktiebog, og alle meddelelser, der udsendes fra 
selskabet, vil blive sendt til aktiebogsnavnet. Det samme vil 
gælde for adgangskort og stemmesedler til selskabets general-
forsamlinger. 
Efter bekendtgørelse om registrering i en værdipapircentral 
bestemmer De selv, om om aktier/investeringsbeviser skal 
noteres på navn eller ej, uanset bestemmelserne i selskabets 
vedtægter. 
 
I forbindelse med salg af navnenoterede aktier og investerings-
beviser bliver de automatisk afnoteret i selskabets aktiebog. 
 
Udenlandske obligationer, aktier og investeringsbeviser kan 
ikke navnenoteres, selv om det eventuelt er muligt i udsteders 
hjemland. 
 
27.19 Rettigheder over værdipapirer 
I henhold til ”Lov om værdipapirhandel” skal samtlige rettig-
heder over fondsaktiver registreres i en værdipapircentral for at 
opnå beskyttelse mod retsforfølgning og aftaleerhververe i god 
tro. Disse rettigheder er f.eks. ejendomsret, pant eller udlæg. 
 
27.20 Anmeldelse af rettigheder 
Anmeldelser om registrering af rettigheder på en VP- konto skal 
som minimum indeholde oplysninger om: 

 rettighedshavers navn, adresse, CPR nr. og eventuelt 
CVR nr. 

 de fondsaktiver, som anmeldelsen angår 

 det kontoførende institut 

 rettighedens art 

 hvem den pågældende værdipapircentral kan betale 
med frigørende virkning. 

 
De skal foretage anmeldelsen  skriftligt og den kan ikke ske ved 
telefon, telefax, telex, telegram, e-mail eller andre elektroniske 
kommunikationsmidler, hvis De ikke har truffet særlig aftale 
om det med banken. 
 
De kan foretage anmeldelsen til en af Jyske Banks afdelinger i 
den depotførende afdelings normale åbningstid. 
 
De kan kræve en skriftlig bekræftelse for modtagelsen af an-
meldelsen og tidspunktet for modtagelsen. 
 
27.21 Dokumentation for anmeldelse 
I forbindelse med anmeldelse til registrering af rettigheder over 
værdipapirer kan banken kræve dokumentation for, at 

 De har ret til at foretage anmeldelsen  

 det anmeldte kan registreres 

 rettigheden består. 
 
Banken kan desuden kræve de oplysninger og dokumentation, 

som banken mener, er nødvendige, før registreringen kan ske. 
 
27.22 Registrering af rettigheder 
Når banken modtager en anmeldelse, foretages en prøvelse for 
at afgøre, om anmeldelsen kan registreres eller ej. Har vi ikke 
de nødvendige oplysninger, eller er grundlaget for registrering 
af rettigheden ikke til stede, afviser vi anmeldelsen. 
De vil modtage  begrundelse for afvisningen og oplysninger om 
Deres mulighed for at klage. 
 
Angår anmeldelse af rettighed kun en del af de  værdipapirer, 
der er registreret i depotet, bliver de overført til et nyt depot. 
Rettigheden vil så blive registreret på det nye depot. 
 
Når banken sender en anmeldelse om registrering af en rettig-
hed til endelig prøvelse og registrering i en værdipapircentral, 
får registreringen retsvirkning fra det tidspunkt, hvor den ende-
lige prøvelse i VP Securities foretages. 
 
27.23 Meddelelse om det registrerede 
Ved enhver registrering, ændring eller sletning af rettigheder 
over et fondsaktiv, samt ved ændring af kontoførende institut, 
kan VP Securities sende besked til Dem og andre berettigede. 
 
27.24 Klageadgang 
Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller slettelse 
af rettigheder over fondsaktiver registreret i en værdipapircen-
tral skal skriftligt indgives til Klagenævnet for værdipapircen-
traler, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 Køben-
havn S. 
 
De skal betale et klagegebyr, og klagen skal være indgivet se-
nest 6 uger efter, at registreringen i den pågældende værdipa-
pircentral er sket, eller senest 6 uger efter, at Jyske Bank har 
afvist eller undladt at registrere anmeldelsen. 
 
27.25 Udenlandske værdipapirer, der ikke er registreret 
i en dansk værdipapircentral 
Renter og udbytte mv. 
Betaling vil altid ske med rentemæssig virkning fra en dansk 
bankdag. På værdipapirer, der opbevares hos en af bankens 
forretningsforbindelser i bankens navn, kan De normalt forven-
te, at vi indsætter rente og udtræk/udløb på Deres konto med 
rentemæssig virkning fra forfaldsdagen. En betingelse er, at vi 
har fået meddelelse om beløbet, og at vi råder over det på for-
faldsdatoen.  Vi indsætter aktieudbytte og øvrigt afkast på 
Deres konto med rentemæssig virkning 2 dage efter, at banken 
har fået meddelelse om forfald fra den udenlandske forret-
ningsforbindelse, og banken råder over beløbet.  
 
Banken tilbyder hjælp til tilbagesøgning af udenlands rente- og 
udbytteskat, efter aftale og mod gebyr. 
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Udenlandsk udbytteskat 
Ved udlodning af udbytte bliver der tilbageholdt udbytteskat i 
overensstemmelse med de skatteregler og satser, der er gæl-
dende i de enkelte selskabers hjemlande. 
 
Banken er uden ansvar for tilbagesøgning af udenlandsk udbyt-
te- eller renteskat medmindre andet er aftalt. 
 
Nytegning og udbytteaktier mv. 
Modtager banken oplysninger fra sin udenlandske forretnings-
forbindelse om nytegning af aktier eller tegning af obligationer, 
herunder konvertible obligationer, warrants og udstedelse af 
fondsaktier, sender vi meddelelsen videre til Dem, hvis teg-
ningsfristen gør det muligt. 
 
Meddelelsen er kun en orientering og ingen anbefaling. Emissi-
oner – herunder bogføring af provenu mv. – sker først, når vi 
råder over afregningsbeløbet. Banken udsender ikke meddelel-
ser om ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger eller 
ekstraordinære meddelelser om udenlandske selskaber. 
 
27.26 Danske værdipapirer – der ikke er  registreret i en 
værdipapircentral 
 
Obligationer 
Banken kontrollerer ikke obligationer for udtrækning eller opsi-
gelse, hvis ikke vi har aftalt andet med Dem. 
  
Foreligger der en aftale, ikdkasserer vi udtrukne, opsagte obli-
gationer og rentekuponer, når de forfalder, og vi indsætter 
beløbene på kontoen. 
 
Præmieobligationer 
Banken kontrollerer præmieobligationer for gevinster, jf. de 
officielle trækningslister. Vi indkasserer gevinster, efter vi har 
fratrukket eventuel afgift. Samtidig får De besked om det. For-
falder præmieobligationerne i sin helhed, indkasserer banken 
beløbet, og De modtager besked om, at vi har taget præmieob-
ligationerne ud af depotet, og indsat beløbet på kontoen. 
 
Aktier mv. 
Banken indkasserer udbytter fra deponerede aktier mv., hvis vi 
har indgået aftale med Dem om det, og vi indsætter beløbet på 
kontoen, samtidig med at De får besked om det. 
 
Notering på navn 
Modtager banken udenlandske papirer, der er noteret på navn, 
vil de straks efter modtagelsen blive afnoteret, da der som 
udgangspunkt ikke kan opbevares navnenoterede papirer hos 
vore udenlandske depotbanker. Det betyder, at De ikke modta-
ger information fra selskabet, fx meddelelser om generalfor-
samlinger, årsregnskaber m.m.   
 
Hvis De ikke ønsker papirerne afnoteret, kan de ikke opbevares i 
banken.  

Pantebreve og lign. 
Hvis ikke De har aftalt andet med os påtager vi os for pantebre-
ve og lignende, at: 
 

 underrette debitor om deponeringen, hvis debitor har 
en adresse i Danmark  

 modtage fastsatte ydelser fra debitor til indsættelse 
på Deres konto. Banken er på depothavers vegne til-
meldt ”Pengeinstitutternes BetalingsSystemer” som 
kreditor. For pantebrevsydelser mv., som betales 
gennem dette system, gælder de regler, der er gæl-
dende for systement. De kan få reglerne ved at hen-
vende Dem til banken 

 underrette Dem, når ydelser er betalt 

 modtage eventuelle ejerskifteafdrag og lignende samt 
underrette Dem om det. Vi modtager sådanne beløb 
med forbehold af Deres godkendelse og uden ansvar 
for banken 

 sende påkravsmeddelelse i henhold til tinglysningslo-
ven 

 udfærdige pligtige rykningspåtegninger på pantebre-
ve. Banken kan kræve et gebyr herfor. 

 
27.27 Særlige regler 
Værge 
Depotreglerne omfatter også dem, som De er eller bliver værge 
for. 
 
Børneopsparing 
Depotreglerne omfatter også børneopsparingsordninger, som 
De har oprettet eller opretter senere. 
 
28 Fortrydelsesret 
I henhold til lovgivningen kan De annullere en aftale om finan-
siel rådgivning eller en kreditaftale inden for 14 dage, hvis 
aftalen 

 er et resultat af såkaldt fjernsalg, dvs. en aftale, som 
De har indgået over fx telefon, e-mail eller via Jyske 
Netbank uden, at De har været i kontakt med Deres 
rådgiver 

 ikke er indgået i banken, men fx på Deres kontor. 
 
I så tilfælde kan De fortryde aftalen inden for 14 dage. For så 
vidt angår personlige pensionsordninger, så som vores IRA-
konti, er fortrydelsesperioden 30 dage. 
 
Jyske Bank tilbyder Dem ret til at fortryde de fleste aftaler, 
uanset om de er indgået efter et møde med Deres rådgiver i 
banken eller andetsteds. Der gælder dog visse undtagelser. Se 
nedenfor. 
 
28.1 Definition af fortrydelsesfrist 
Som udgangspunkt defineres fortrydelsesfristen fra den dag, 
hvor De underskriver aftalen eller placerer Deres ordre; den 
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gælder dog ikke før, De har modtaget de oplysninger, De har 
krav på i henhold til lovgivningen  så som oplysninger om for-
trydelsesret og det produkt, De har bestilt. Oplysningerne skal 
foreligge skriftligt, dvs. i en aftale, et brev eller en e-mail. 
 
Hvis De fx underskriver aftalen den første dag i måneden, en 
mandag, udløber Deres fortrydelsesret først mandag d. 15. Hvis 
De fx modtager ovennævnte oplysninger onsdag den 3., udløber 
Deres fortrydelsesret onsdag den 17.  Hvis den sidste dag i 
fortrydelsesperioden er en lørdag, søndag, 5. juni, 24. Decem-
ber, 31. december eller 1. januar, udløber fristen den efterføl-
gende hverdag. 
 
28.2 Når fortrydelsesretten er udløbet 
Når fortrydelsesfristen ikke længere gælder, kan en aftale opsi-
ges i henhold til bankens generelle forretningsbetingelser. Se 

venligst afsnittet Kundeforholdets ophør eller betingelserne for 
den enkelte aftale. 
 
28.3 Betaling, hvis De ønsker at fortryde aftalen 
Hvis De ønsker at udøve Deres fortrydelsesret, skal De returne-
re, hvad De har modtaget. Banken tilbagebetaler Dem det ind-
betalte beløb med fradrag af administrationsgebyr og etable-
ringsomkostninger til banken samt øvrige relevante omkost-
ninger. 
 
Hvis De ønsker at udøve Deres fortrydelsesret på en kreditaftale 
skal De tilbagebetale det De skylder og et rentebeløb pr. dag De 
har haft stillet trækningsretten til rådighed. 
 
Afhængig af sagens omfang kan banken beregne en timesats 
for det arbejde, der skal udføres i forbindelse med, at De udøver 
Deres fortrydelsesret. 
 
28.4 Sådan udøver De Deres ret 
Hvis De ønsker at udøve Deres fortrydelsesret, bedes De kon-
takte Deres rådgiver inden fortrydelsesretten udløber. 
 
28.5 Undtagelser til fortrydelsesretten 
Fortrydelsesretten gælder ikke for: 

 Realkreditaftaler og handel med realkreditobligatio-
ner herunder fastkursaftaler 

 Værdipapirer eller finansielle serviceydelser, hvis kur-
sen afhænger af udviklingen på de finansielle marke-
der, som Jyske Bank ikke kan kontrollere 
 

Der gælder fx ingen fortrydelsesret for aftaler vedrørende: 

 Aktier, obligationer og andre værdipapirer 

 Valutaer 

 Investeringsforeningsandele 

 Futures og optioner 

 Renter 

 Rente- og valutaswaps 

 Fastforrentede indlån 

 Fastforrentede lån med særlige tilbagebetalingsbe-
tingelser 
 
 

28.6 Bortfald af fortrydelsesret ved overførsel og beta-
linger 
Fortrydelsesretten ophører inden fristens udløb, når aftalen på 
Deres udtrykkelige anmodning er opfyldt af begge parter. Ty-
pisk ved overførsler og betalinger. 
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                                                                                                                                   Kundenummer: _______________________________________ 

                                                                                                                                   Udskrevet den: ________________________________________

 
Underskrift 
 

Jeg/vi anerkender modtagelsen af Sådan handler Jyske Bank, som jeg/vi har læst og tilslutter mig/os, ikke 
kun i forbindelse med nærværende konto, men også i forbindelse med eventuelle andre konti, som jeg/vi måt-
te have/oprette hos Dem, samt i forbindelse med andre serviceydelser, De yder os. 

 
 

Personligt navn/Selskabsnavn:  __________________________________________________________________  

Adresse: _________________________________________________________________________________________________  

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dato: ________________ 

 

Underskrift: ___________________________________________________________________________________________ 

 

Personligt navn/Selskabsnavn  ___________________________________________________________________  

Adresse: _________________________________________________________________________________________________  

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dato: ________________ 

 

Underskrift: ___________________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                                   Kundenummer: _______________________________________ 

                                                                                                                                   Udskrevet den: ________________________________________

 
Underskrift 
 

Jeg/vi anerkender modtagelsen af Sådan handler Jyske Bank, som jeg/vi har læst og tilslutter mig/os, ikke 
kun i forbindelse med nærværende konto, men også i forbindelse med eventuelle andre konti, som jeg/vi måt-
te have/oprette hos Dem, samt i forbindelse med andre serviceydelser, De yder os. 

 
 

Personligt navn/Selskabsnavn:  __________________________________________________________________  

Adresse: _________________________________________________________________________________________________  

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dato: ________________ 

 

Underskrift: ___________________________________________________________________________________________ 

 

Personligt navn/Selskabsnavn  ___________________________________________________________________  

Adresse: _________________________________________________________________________________________________  

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dato: ________________ 

 

Underskrift: ___________________________________________________________________________________________ 
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