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Identifikation og bekræftelse af bopælsadresse samt skatteland
Du bedes medsende identifikationsbeviser til verificering af adresse og skatteland. For hver kontohaver skal vi 
bruge ét af beviserne fra tabel 1 og ét af beviserne i tabel 2 eller tabel 3. Bemærk, at der i tabel 2 og tabel 3 er 
forskellige krav til dokumentationen afhængig af din nationalitet.

Tabel 1: Personidentifikation

En bekræftet fuldstændig kopi af et gyldigt pas. 

En bekræftet kopi af kørekort.

På kopien skal man tydeligt kunne se

Skal opfylde de samme krav som i forbindelse med pas. 

- dit billede og underskrift 
- køn 
- pasnummer 
- dato og sted for udstedelse 
- udløbsdato 
- dato og sted for fødsel

Egnede dokumenter:

Er du bosat i det 
land, hvor du har 
statsborgerskab?

Er du bosat uden for 
EU?

Ja

Er du EU-borger?

Nej

Er du bosat i EU?

Er du bosat uden for 
det land, hvor du 

har 
statsborgerskab?

Se tabel 2 for 
egnede 

dokumenter

Se tabel 3 for 
egnede 

dokumenter

Se tabel 2 for 
egnede 

dokumenter

Se tabel 3 for 
egnede 

dokumenter

Godkendte dokumenter til bekræftelse af bopælsadresse
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Tabel 2: Bekræftelse af bopælsadresse samt skatteland, hvis du er EU-borger bosiddende i EU eller 
ikke-EU-borger bosat i det land, du har statsborgerskab: 
  
Vi skal modtage ét af følgende egnede dokumenter:

Original eller bekræftet kopi af attest fra dit 
lokale folkeregister

En bekræftet kopi af nationalt ID-kort På dokumentet skal fremgå: 
- dit billede og din underskrift 
- din bopælsadresse 
- ID-kortnummer 
- dato og sted for udstedelse 
- udløbsdato

Attest, som udstedes af dit lokale folkeregister. Skal 
indeholde oplysning om din nuværende bopæls-
adresse. Attesten skal være dateret og udstedt af 
myndighederne. Bopælsadressen skal være identisk 
med den, der er angivet i åbningsformularen.

En bekræftet kopi af kørekort På dokumentet skal fremgå: 
- dit billede og din underskrift 
- din bopælsadresse 
- kørekortnummer 
- dato og sted for udstedelse 
- udløbsdato

Dokumentet skal være fortrykt med dit navn og 
nuværende bopælsadresse. Bopælsadressen skal 
være identisk med den, der er angivet i 
åbningsformularen.

Original eller bekræftet kopi af seneste 
selvangivelse eller seneste årsopgørelse

BEMÆRK:  
Er ovennævnte dokumenter ældre end 6 måneder, skal vi ligeledes modtage ét af følgende dokumenter:

Bopælsadressen skal være identisk med den, der er 
angivet i åbningsformularen, og regningen må ikke 
være ældre end 6 måneder. (Bemærk: postboks og 
mobiltelefonnummer accepteres ikke)

En bekræftet kopi af en bankudskrift Bopælsadressen skal være identisk med den, der er 
angivet i åbningsformularen, og regningen må ikke 
være ældre end 1 måned. 

Original eller bekræftet kopi af el-, vand-, gas 
eller telefonregning eller lignende
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Tabel 3: Bekræftelse af bopælsadresse samt skatteland for EU-borgere bosiddende uden for EU samt 
ikke-EU-borgere bosiddende uden for det land, de har statsborgerskab: 
  
Vi skal modtage ét af følgende egnede dokumenter:

Original eller bekræftet kopi af attest fra dit 
lokale folkeregister

En bekræftet kopi af nationalt ID-kort På dokumentet skal fremgå: 
- dit billede og din underskrift 
- din bopælsadresse 
- ID-kortnummer 
- dato og sted for udstedelse 
- udløbsdato

Attest, som udstedes af dit lokale folkeregister. Skal 
indeholde oplysning om din nuværende bopæls-
adresse. Attesten skal være dateret og udstedt af 
myndighederne. Bopælsadressen skal være identisk 
med den, der er angivet i åbningsformularen.

En bekræftet kopi af kørekort (hvis der kræves 
fast bopæl i landet for at få udstedt kørekort )

På dokumentet skal fremgå: 
- dit billede og din underskrift 
- din bopælsadresse 
- kørekortnummer 
- dato og sted for udstedelse 
- udkøbsdato

Attest, som skal udstedes og/eller underskrives af 
skattemyndighederne i dit bopælsland. Attesten 
kan du få udleveret ved henvendelse til os, eller du 
kan finde den på vores hjemmeside www.jbpb.dk 
under ”Sådan åbner du en konto”. 
Attesten skal bekræfte: 
- dit navn 
- din fødselsdato 
- dit personnummer eller registreringsnummer 
- din bopælsadresse 
- dit bopælsland

Original eller bekræftet kopi af skatteattest 
udstedt/underskrevet af skattemyndigheden i 
dit bopælsland

En bekræftet kopi af opholdstilladelse På dokumentet skal fremgå: 
- dit navn og din fødselsdato 
- din bopælsadresse 
- dato for udstedelse

BEMÆRK:  
Er ovennævnte dokumenter ældre end 6 måneder, skal vi ligeledes modtage ét af følgende dokumenter:

Bopælsadressen skal være identisk med den, der er 
angivet i åbningsformularen, og regningen må ikke 
være ældre end 6 måneder. (Bemærk: postboks og 
mobiltelefonnummer accepteres ikke)

En bekræftet kopi af en bankudskrift Bopælsadressen skal være identisk med den, der er 
angivet i åbningsformularen, og regningen må ikke 
være ældre end 1 måned. 

Original eller bekræftet kopi af el-, vand-, gas 
eller telefonregning eller lignende

www.jbpb.dk
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Bekræftelse af kopier1.
Vi accepterer kun kopier af dokumenter, hvis en af følgende personer har bekræftet kopien:

Den person der certificerer ID-beviset skal undersøge dokumentet i nærværelse af ansøgeren. 
Bekræftelsen skal lyde: ”I certify that this is a true copy of the original document and that the 
photograph is a true likeness of the applicant.”  
  
Ligeledes skal det dokument, der verificerer ansøgers adresse, påføres ”I certify that this is a true copy 
of the original document”. 
  
Den bekræftende person skal i begge tilfælde også:  

Statsautoriserede revisorer
b. Bankmedarbejder
c. Advokater
d.

Danske ambassader/konsulatere.
Notarius publicus

a.

datere og underskrive dokumentet.b.
angive navn, adresse og stillinga.

Dødsfald2.
Hvis kontohaver eller en af kontohaverne til en fælleskonto dør, spærrer vi konti og depoter, når vi 
modtager besked om kontohavers død, indtil vi modtager en bekræftet kopi af dødsattesten og en 
bekræftet kopi af skifteretserklæring eller lignende.

Højerestående offentligt erhverv3.
Ved højerestående offentligt erhverv forstås:

Statschefer, regeringschefer og stedfortrædende ministre 

• Medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker
• Ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker
• Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, styrende eller kontrollerende organer

•
Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis 
beslutninger generelt ikke er genstand for yderligere efterprøvelse undtagen under ekstraordinære 
omstændigheder

•
Parlamentsmedlemmer og folketingsmedlemmer, herunder EU-parlamentarikere 

•

Ved nære samarbejdspartnere forstås:
Enhver fysisk person, som vides at have fælles ejendomsret til et selskab eller på anden måde har nære 
forretningsforbindelser med en person med et højerestående offentligt erhverv

• Et selskab, hvis reelle ejer er kendt som en nær medarbejder, og som vides at være oprettet til fordel for 
en person med et højerestående offentligt erhverv

•

Ved umiddelbare familiemedlemmer forstås:
Ægtefælle

• Børn og deres ægtefælle
• Forældre

• Partner, som efter nationale regler kan sidestilles med ægtefælle
•

Generelle forretningsbetingelser4.
Det er vigtigt, at du udskriver vores generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler Jyske Bank” og 
returnerer underskriftssiden i ”Sådan handler Jyske Bank” udfyldt med dit fulde navn og i underskrevet 
stand sammen med åbningsformularen. Du finder vores generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler 
Jyske Bank” på www.jbpb.dk/vilkaar . 
  
Vi kan desværre ikke oprette kontoforholdet, før du har underskrevet for at have modtaget og 
læst vores generelle forretningsbetingelser. 
 

www.jbpb.dk/vilkaar
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Identifikation og bekræftelse af bopælsadresse samt skatteland
Du bedes medsende identifikationsbeviser til verificering af adresse og skatteland. For hver kontohaver skal vi bruge ét af beviserne fra tabel 1 og ét af beviserne i tabel 2 eller tabel 3. Bemærk, at der i tabel 2 og tabel 3 er forskellige krav til dokumentationen afhængig af din nationalitet.
Tabel 1: Personidentifikation
En bekræftet fuldstændig kopi af et gyldigt pas. 
En bekræftet kopi af kørekort.
På kopien skal man tydeligt kunne se
Skal opfylde de samme krav som i forbindelse med pas. 
- dit billede og underskrift
- køn
- pasnummer
- dato og sted for udstedelse
- udløbsdato
- dato og sted for fødsel
Egnede dokumenter:
Er du bosat i det
land, hvor du har
statsborgerskab?
Er du bosat uden for
EU?
Ja
Er du EU-borger?
Nej
Er du bosat i EU?
Er du bosat uden for
det land, hvor du
har
statsborgerskab?
Se tabel 2 for
egnede
dokumenter
Se tabel 3 for
egnede
dokumenter
Se tabel 2 for
egnede
dokumenter
Se tabel 3 for
egnede
dokumenter
Godkendte dokumenter til bekræftelse af bopælsadresse
Tabel 2: Bekræftelse af bopælsadresse samt skatteland, hvis du er EU-borger bosiddende i EU eller ikke-EU-borger bosat i det land, du har statsborgerskab:
 
Vi skal modtage ét af følgende egnede dokumenter:
Original eller bekræftet kopi af attest fra dit lokale folkeregister
En bekræftet kopi af nationalt ID-kort
På dokumentet skal fremgå:
- dit billede og din underskrift
- din bopælsadresse
- ID-kortnummer
- dato og sted for udstedelse
- udløbsdato
Attest, som udstedes af dit lokale folkeregister. Skal indeholde oplysning om din nuværende bopæls-adresse. Attesten skal være dateret og udstedt af myndighederne. Bopælsadressen skal være identisk med den, der er angivet i åbningsformularen.
En bekræftet kopi af kørekort
På dokumentet skal fremgå:
- dit billede og din underskrift
- din bopælsadresse
- kørekortnummer
- dato og sted for udstedelse
- udløbsdato
Dokumentet skal være fortrykt med dit navn og nuværende bopælsadresse. Bopælsadressen skal være identisk med den, der er angivet i åbningsformularen.
Original eller bekræftet kopi af seneste selvangivelse eller seneste årsopgørelse
BEMÆRK: 
Er ovennævnte dokumenter ældre end 6 måneder, skal vi ligeledes modtage ét af følgende dokumenter:
Bopælsadressen skal være identisk med den, der er angivet i åbningsformularen, og regningen må ikke være ældre end 6 måneder. (Bemærk: postboks og mobiltelefonnummer accepteres ikke)
En bekræftet kopi af en bankudskrift
Bopælsadressen skal være identisk med den, der er angivet i åbningsformularen, og regningen må ikke være ældre end 1 måned. 
Original eller bekræftet kopi af el-, vand-, gas eller telefonregning eller lignende
Tabel 3: Bekræftelse af bopælsadresse samt skatteland for EU-borgere bosiddende uden for EU samt ikke-EU-borgere bosiddende uden for det land, de har statsborgerskab:
 
Vi skal modtage ét af følgende egnede dokumenter:
Original eller bekræftet kopi af attest fra dit lokale folkeregister
En bekræftet kopi af nationalt ID-kort
På dokumentet skal fremgå:
- dit billede og din underskrift
- din bopælsadresse
- ID-kortnummer
- dato og sted for udstedelse
- udløbsdato
Attest, som udstedes af dit lokale folkeregister. Skal indeholde oplysning om din nuværende bopæls-adresse. Attesten skal være dateret og udstedt af myndighederne. Bopælsadressen skal være identisk med den, der er angivet i åbningsformularen.
En bekræftet kopi af kørekort (hvis der kræves fast bopæl i landet for at få udstedt kørekort )
På dokumentet skal fremgå:
- dit billede og din underskrift
- din bopælsadresse
- kørekortnummer
- dato og sted for udstedelse
- udkøbsdato
Attest, som skal udstedes og/eller underskrives af skattemyndighederne i dit bopælsland. Attesten kan du få udleveret ved henvendelse til os, eller du kan finde den på vores hjemmeside www.jbpb.dk under ”Sådan åbner du en konto”.
Attesten skal bekræfte:
- dit navn
- din fødselsdato
- dit personnummer eller registreringsnummer
- din bopælsadresse
- dit bopælsland
Original eller bekræftet kopi af skatteattest udstedt/underskrevet af skattemyndigheden i dit bopælsland
En bekræftet kopi af opholdstilladelse
På dokumentet skal fremgå:
- dit navn og din fødselsdato
- din bopælsadresse
- dato for udstedelse
BEMÆRK: 
Er ovennævnte dokumenter ældre end 6 måneder, skal vi ligeledes modtage ét af følgende dokumenter:
Bopælsadressen skal være identisk med den, der er angivet i åbningsformularen, og regningen må ikke være ældre end 6 måneder. (Bemærk: postboks og mobiltelefonnummer accepteres ikke)
En bekræftet kopi af en bankudskrift
Bopælsadressen skal være identisk med den, der er angivet i åbningsformularen, og regningen må ikke være ældre end 1 måned. 
Original eller bekræftet kopi af el-, vand-, gas eller telefonregning eller lignende
Bekræftelse af kopier
1.
Vi accepterer kun kopier af dokumenter, hvis en af følgende personer har bekræftet kopien:
Den person der certificerer ID-beviset skal undersøge dokumentet i nærværelse af ansøgeren. Bekræftelsen skal lyde: ”I certify that this is a true copy of the original document and that the photograph is a true likeness of the applicant.” 
 
Ligeledes skal det dokument, der verificerer ansøgers adresse, påføres ”I certify that this is a true copy of the original document”.
 
Den bekræftende person skal i begge tilfælde også:  
Statsautoriserede revisorer
b.
Bankmedarbejder
c.
Advokater
d.
Danske ambassader/konsulater
e.
Notarius publicus
a.
datere og underskrive dokumentet.
b.
angive navn, adresse og stilling
a.
Dødsfald
2.
Hvis kontohaver eller en af kontohaverne til en fælleskonto dør, spærrer vi konti og depoter, når vi modtager besked om kontohavers død, indtil vi modtager en bekræftet kopi af dødsattesten og en bekræftet kopi af skifteretserklæring eller lignende.
Højerestående offentligt erhverv
3.
Ved højerestående offentligt erhverv forstås:
Statschefer, regeringschefer og stedfortrædende ministre 
•
Medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker
•
Ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker
•
Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, styrende eller kontrollerende organer
•
Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger generelt ikke er genstand for yderligere efterprøvelse undtagen under ekstraordinære omstændigheder
•
Parlamentsmedlemmer og folketingsmedlemmer, herunder EU-parlamentarikere 
•
Ved nære samarbejdspartnere forstås:
Enhver fysisk person, som vides at have fælles ejendomsret til et selskab eller på anden måde har nære forretningsforbindelser med en person med et højerestående offentligt erhverv
•
Et selskab, hvis reelle ejer er kendt som en nær medarbejder, og som vides at være oprettet til fordel for en person med et højerestående offentligt erhverv
•
Ved umiddelbare familiemedlemmer forstås:
Ægtefælle
•
Børn og deres ægtefælle
•
Forældre
•
Partner, som efter nationale regler kan sidestilles med ægtefælle
•
Generelle forretningsbetingelser
4.
Det er vigtigt, at du udskriver vores generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler Jyske Bank” og returnerer underskriftssiden i ”Sådan handler Jyske Bank” udfyldt med dit fulde navn og i underskrevet stand sammen med åbningsformularen. Du finder vores generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler Jyske Bank” på www.jbpb.dk/vilkaar .
 
Vi kan desværre ikke oprette kontoforholdet, før du har underskrevet for at have modtaget og læst vores generelle forretningsbetingelser.
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