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Inden du udfylder formularen, anbefaler vi, at du læser nedenstående vejledning.

A.  Åbningskonto, selskabskonto

1. Selskabsdokumentation
Følgende dokumentation bedes vedlagt din ansøgning:

1.1. Bekræftet kopi af selskabets stiftelsesattest (registreringsbevis) eller lignende dokument udstedt af 
en i henhold til lovgivningen kompetent myndighed i det land, hvor selskabet er stiftet med angivelse af 
selskabets navn, form, stiftelsesdato og registreringsnummer. Af dokumentet bør også fremgå den 
udstedende myndigheds navn, udstedelseslandet samt dato for udstedelsen. 

1.2.

Bekræftet kopi af selskabets stiftelses-overenskomst og vedtægter eller andre dokumenter, der 
ligger til grund for selskabets aktiviteter. Du bør angive: 

1.4. Bekræftet kopi af dokument, der bekræfter udnævnelse af direktør(er), hvis disse ikke er nævnt 
under 1.2;

1.5. Bekræftet kopi af aktiebrev eller lignende, hvis aktionærernes navne ikke er nævnt under 1.2;  
  
Såfremt aktierne ejes af et nominee selskab, vedlægges en bekræftet kopi af “Declaration of Trust” 
  
Såfremt selskabet kan udstede ihændehaveraktier, se afsnit 16.

1.6. Original eller bekræftet kopi af beslutning om at åbne en konto i Jyske Bank, hvoraf det fremgår, at 
selskabet kan investere og geninvestere i aktiver af enhver type i hele verden, samt at navngivne personer 
er bemyndiget til at benytte kontoen (dvs. de tegningsberettigede).  
  
Såfremt selskabet ønsker at optage lån og at pantsætte selskabets aktiver (Investlån), skal det fremgå af 
beslutningen, at selskabet vil foretage gearede investeringer, når selskabet optager lån og pantsætter 
selskabets aktiver. Det skal endvidere fremgå, hvem der er bemyndiget til at underskrive låne- og 
pantsætningsdokumenter. 
  
Beslutningerne skal være taget i henhold til selskabets interne regler (som angivet i ”1.3” ovenfor).

selskabets mulige aktiviteter;
b. oplysninger om selskabets kapitalværdi (fx registreret kapital – antal aktier og deres nominelle værdi);
c. regler om selskabets daglige ledelse, udnævnelse af tegningsberettigede, afholdelse af møder og 

tegningsberettigedes særlige bemyndigelse, forpligtelser og ansvar.

1.3.

a.

Udtræk af oplysninger fra et offentligt register i det land, hvor selskabet er registreret enten i form af 
en Company Search, Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency eller et lignende dokument 
som bevis på, at selskabet er officielt registreret.  

Årlig dokumentation til bekræftelse af 

at selskabet stadig er registreret
b. selskabets tegningsberettigede

første gang ét år efter at selskabskontoen er åbnet.

1.7.

a.

Selskabets tegningsberettigede er tegningsberettigede personer, der er bemyndiget til at ændre 
mandatet til banken.

2.

Erklæring om beneficial ejer 
Begrebet betyder en person, der direkte eller indirekte som følge af en kontrakt, aftale eller andet forhold, 
ejer selskabet og i sidste ende kontrollerer selskabets aktiviteter. 

3.
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Aktiviteter4.
Det er vigtigt, at Banken får et klart overblik over virksomhedens aktiviteter. Det er derfor nødvendigt at 
udfylde afsnittet Aktiviteter. 
  
Vi kan når som helst bede dig give os yderligere oplysninger om og/eller yderligere dokumentation for 
virksomhedens erklærede aktiviteter.

Udfyld venligst formularen Personoplysninger for hver nøgleperson, der kan benytte selskabskontoen.  
  
Underskriftsberettigede (nøgleperson c) og tegningsberettigede (nøgleperson d) der er ansat i 
autoriserede forvaltningsselskaber behøver ikke udfylde formularen Personoplysninger. 
  
Vi skal have disse personlige oplysninger for at opfylde kravene i ”Kend-din-kunde”-regulativet. Alle 
oplysninger behandles fuldt fortroligt. 
 

PersonoplysningerB. 

Nøglepersoner omfatter:1.

selskabets egentlige ejere;

e. Visa-kort-ansøgere.

b. personer, der i sidste ende leverer midlerne på kontoen;
c. Kontoens underskriftsberettigede;
d. De i selskabets ledelse, der er bemyndiget til at ændre i mandatet til banken, og personer der på anden 

vis kan give instrukser i forbindelse med kontoen (fuldmægtige)/tegningsberettigede.

a.

Bekræftelse af identitet og adresse2.
Vi er i henhold til lovgivningen forpligtet til at verificere alle de til kontoen knyttede nøgle-personers 
identitet og adresse. Du bedes derfor for hver nøgleperson medsende ét af de i Tabel 1 nævnte 
identifikationsbeviser OG ét af de i Tabel 2 nævnte beviser til verificering af adresse. 
  
Underskriftsberettigede (nøgleperson c) og tegningsberettigede (nøgleperson d) der er ansat i 
autoriserede forvaltningsselskaber skal kun vedlægge de personoplysninger, der fremgår af Tabel 1.

Tabel 1: Personidentifikation

En bekræftet fuldstændig kopi af et gyldigt pas. 

En bekræftet kopi af kørekort.

En bekræftet kopi af nationalt identifikationspapir.

På kopien skal man tydeligt kunne se

Skal opfylde de samme krav som i forbindelse med pas. 

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:
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Tabel 2: Verificering af bopælsadresse

Original eller bekræftet kopi af el-, vand eller 
telefonregning.

Bankudskrift (original eller bekræftet kopi). Bopælsadressen skal fremgå (P.O.Box er ikke 
tilstrækkelig) og udskriften må ikke være mere end 
1 måned gammel.

Det drejer sig om el, vand- eller gasregning. 
Regning for mobiltelefonsamtaler accepters ikke, og 
det skal fremgå af regningen, at der er tale om en 
fastnettelefon. Bopælsadressen skal fremgå (P.O.
Box er ikke tilstrækkelig) og regningen må ikke være 
mere end 6 måneder gammel.

Egnede dokumenter:

Bekræftelse af kopier3.
Vi accepterer kun bekræftede kopier af dokumenter, hvor den person, der bekræfter dokumenterne er 
passende bemyndiget hertil.  Følgende personer anses for passende bemyndiget:

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.

samt dato og derefter underskive dokumentet.b.
angive navn, adresse og stillinga.

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 samt i underskrevet 
stand sammen med denne formular. Du finder vores generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler 
Jyske Bank” på www.jbpb.dk  - under ”Sådan åbner du en konto”. 
  
Vi er desværre ikke i stand til at oprette kontoforholdet, uden at du har underskrevet for at have 
modtaget og læst vores generelle forretningsbetingelser. 
 

www.jbpb.dk
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Formular til brug ved åbning af selskabskonto eller ændring af tegningsberettigede på eksisterende konti/
depoter i 
Jyske Bank, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V  
Kontoen benyttes udelukkende med henblik på investering. De forskellige kontotyper er beskrevet i Sådan handler
Jyske Bank. 
Denne aftale og oplysningerne heri findes på engelsk, tysk og dansk. Så længe du er kunde i Jyske Bank, vil vi 
kommunikere med dig på engelsk, tysk eller dansk, alt efter hvad du måtte foretrække.

1. Selskabsoplysninger

Kundenummer(udfyldes af Jyske Bank):

Selskabsnavn:

Hjemstedsadresse:

Postnr. og by:

Land:

Postadresse (hvis anden end hjemstdsadressen):

Postnr./by/land:

Telefon:

E-mail:

Ved at oplyse min/vores e-mail, accepterer jeg/vi, at kommunikation med banken kan foregå elektronisk via e-mail i alle 
forhold, der vedrører vores engagement med banken med samme retsvirkning, som hvis kommunikationen foregår skriftligt 
eller mundtligt.

Fax:

Selskabet er primært skattepligtig i (land):
Såfremt det land, hvor selskabet er primært skattepligtigt, ændres, skal Jyske Bank underrettes hurtigst muligt.

Ja tak - jeg/vi giver samtykke til, at Jyske Bank må kontakte mig/os med information og tilbud i 
forbindelse med markedsføring, som Jyske Bank vurderer er relevant for mig/os vedrørende investering og 
formuepleje, konti og opsparing, lån, Wealth Management, Private Banking-arrangementer og 
kundemagasiner. 
  
Jeg/vi giver samtykke til, at Jyske Bank kontakter mig/os om ovennævnte med almindelig post, ved
telefonopringning eller via e-mail.

Nej tak - Jeg/vi ønsker ikke, at Jyske Bank kontakter mig/os  i forbindelse med markedsføring.  
Det betyder, at jeg/vi ikke modtager fx investeringsforslag og information om nye produkter, når Jyske 
Bank vurderer, at informationerne mere har karakter af markedsføring end af rådgivning.

Vi har hørt/læst om Jyske Bank igennem:

2. Oprindeligt indskud (min. EUR 150.000 eller et tilsvarende beløb en anden valuta)

Valuta:

Indskuddet skal placeres i (valuta):

Beløb:
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3. Betalingsmåde

Navn på kontohaver i ovennævnte bank:

Navn på Check vedlagt (check-clearing kan tage op til seks uger)

Dato for overførsel:

Beliggende (land):

Overføres via (bankens navn):

4. Finansieringskilde

Lovgivningen kræver i dag, at det skal godtgøres over for finansielle institutioner, hvor de indbetalte midler 
oprindeligt stammer fra. Derfor skal oplysningerne om finansieringskilden være så specifikke som muligt 
(beløb, optjeningsperiode, job/funktion, afdødes navn ved arv, adresse ved hussalg, virksomhedsnavn osv.)  
  
Vi kan når som helst bede dig give os yderligere oplysninger om og/eller yderligere dokumentation for kilden. 
Du kan imidlertid være sikker på, at disse oplysninger bliver behandlet fuld fortroligt. (skal udfyldes):

5. Hemmeligt kodeord

Kontoen bedes åbnet med et hemmeligt kodeord: 

Ja – og det skal være (maks. 10 cifre/bogstaver):Nej

6. Netbank

Adgang til Jyske Netbank

Ja

Nej

7. Kontoens/kontienes formål

Konti åbnet i Jyske Bank, Private Banking Copenhagen er Private Banking-konti og kan udelukkende benyttes 
med henblik på investering og ikke til fx erhvervs-, forretnings- eller clearingtransaktioner. 
Det betyder endvidere, at formålet med indskud på en konto i banken er opsparing og/eller investering, dvs. 
banken accepterer ikke indskud, hvoraf en del efter kort tid overføres til formål udenfor Jyske Bank. 
Banken kan når som helst bede dig give yderligere oplysninger om og/eller yderligere dokumentation for 
finansieringskilden. Du kan imidlertid være sikker på, at disse oplysninger bliver behandlet fuld fortroligt.

Forventet aktivitet på kontoen

Forventede indgående betalinger 

Størrelsen af forventede  
indgående betalinger 

Færre end 5 pr. måned Flere end 5 pr. måned

EUR 1.300 
 – EUR 6.699

Mindre end  
EUR 1.299

Mere end  
EUR 13.400

EUR 6.700 
  – EUR 13.399
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Finansieringskilde vedr. fremtidige indskud (skal angives):

Forventede udgående betalinger Færre end 3 pr. måned Flere end 3 pr. måned

EUR 6.700 
 – EUR 13.399

Mindre end  
EUR 6.699

Mere end  
EUR 26.700

EUR 13.400 
  – EUR 26.699

Banken vil eventuelt bede dig om yderligere oplysninger end dem, du har givet ovenfor samt eventuelt bede dig 
give ekstra oplysninger, såfremt aktiviteten på din konto er væsentligt anderledes end det forventede.

Størrelsen af forventede  
udgående betalinger 

8. Aktiviteter

Ansøger er … (marker ét eller flere felter):

A. Personligt 
holdingselskab/ 
Privat investeringsselskab

Et selskab eller anden virksomhed etableret af en enkelt person eller 
familie for at besidde aktiver så som bankkonti, aktier i et 
familieselskab, en investeringsportefølje og/eller fast ejendom med
henblik på at forenkle administrationen af disse aktiver ved at 
opbevare dem ét sted og planlægge arvegangen.

Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet med henblik på 
køb og salg af jord og ejendomme.   
  
Angiv det relevante

EjendomsselskabB.

Selskabet handler med jordstykker (ikke ejendomme)

Selskabet handler med erhvervsejendomme.

Selskabet handler med beboelsesejendomme.

Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet med henblik på at 
eje yacht(s) eller andre lystbåde.

Yacht-selskabC.

Et selskab eller anden form for virksomhed uden selvstændig aktivitet 
af betydning. Aktiviteterne består i at modtage udbytte fra poster i 
andre driftsselskaber (datterselskaber).

ErhvervsholdingselskabD.

Et selskab eller anden form for virksomhed, der indgår aftale om at 
købe varer/serviceydelser fra en leverandør, der videresælges til
tredjemand med fortjeneste. Tredjemand betaler selskabet, der 
derefter afregner med leverandøren, hvorefter fortjenesten 
akkumuleres i selskabet (transfer pricing).  
  
Angiv det relevante

Offshore-salg/ 
factoring selskab 
 

E.

Selskabet modtager ikke varerne/ydelserne fra leverandøren.

Selskabet modtager ikke varerne/serviceydelserne, da de sendes 
direkte fra leverandøren til slutbrugeren
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Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet med henblik på at 
forhandle på vegne af den anonyme egentlige ejer gennem 
”stedfortrædende” bestyrelsesmedlemmer i tilfælde hvor afsløring af 
den egentlige ejers identitet ville kompromittere ejerens 
forhandlingsposition.  
  
Angiv det relevante

Anonymt selskabF.

Selskabet indgår personlige aftaler (såsom forbrugeraftaler, osv.)

Selskabet indgår kommercielle aftaler (dvs. erhvervsaftaler 
såsom serviceaftaler, leverandøraftaler, købsordrer, salgsaftaler, 
distributøraftaler, osv.)

Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet af en professionel
underleverandør hvorved selskabet ansætter underleverandøren, 
men indgår aftaler i eget navn. Beløb, der faktureres til selskabet 
overstiger det beløb, der betales til den ansatte, og de overskydende 
midler akkumuleres i selskabet.

Privat serviceselskabG.

Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet med henblik på at 
eje et eller flere skibe, der sejler under bekvemmelighedsflag.

Shipping-selskabH.

Et selskab eller anden form for virksomhed uden egne væsentlige 
aktiviteter. Aktiviteter består i at modtage royalties fra intellektuelle 
rettigheder såsom knowhow, patenter, copywrite, computerkoder, 
osv.

Intellektuel ejendomsretI.

Et selskab eller anden form for virksomhed etableret med henblik på 
at oprette og markedsføre kollektive investeringsordninger.

Offentligt  
investeringsselskab

J.

Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet med henblik på at 
forsikre moderselskabets risiko. Der er tale om et internt service-
selskab, der ikke forsikrer udenforståendes risici.

Internt forsikringsselskabK.

Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet med henblik på at 
drive anden privat/erhvervsmæssig virksomhed.

AndetL.
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Sektor:

Hvis du har angivet ovenfor, at ansøgerens virksomhed er D, E, G, G, H, I, J, K eller L, bedes du angive, hvilken 
sektor ansøgeren (eller ansøgerens datterselskab, hvis D, eller ansøgerens moderselskab, hvis K) arbejder i 
ved at markere en eller flere af felterne nedenfor samt besvare efterfølgende spørgsmål:

Da vi er forpligtet til at indhente oplysninger om din virksomhed samt kontoens fremtidige formål, bedes du 
svare omhyggeligt på følgende spørgsmål. For ikke at forsinke åbningen af din konto, bedes du være så
specifik som overhovedet muligt. 
  
Angiv ansøgers primære aktiviteter (eller ansøgers datterselskab, hvis ansøger er kategori D; eller 
ansøgers moderselskab, hvis ansøger er kategori K) - Oplysninger om primære aktiver/produkter/
serviceydelser (du kan om nødvendigt benytte et separat ark til yderligere oplysninger.)

Hotel og restauration

Finansiel formidling

Uddannelse

Offentlig administration

Anden sektor

Sundhed og socialt arbejde

Fast ejendom

Liberale erhverv og serviceydelser

Elektricitet, gas og vandforsyning

Byggeri

Engros- og detailsalg

Andet samfunds- og socialt arbejde

Transport, opbevaring og kommunikation

Produktion

Minedrift og stenbrud

Landbrug, skovdrift, jagt og fiskeri

9. Selskabets tegningsberettigede 

Der henvises til vejledningen for en definition af ”Selskabets tegningsberettigede” samt krav til identifikation.

Titel/funktion/stilling

Titel/funktion/stilling

Titel/funktion/stillingNavn

Navn Titel/funktion/stilling

Navn

Navn Titel/funktion/stilling

Navn
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10. Erklæring om beneficial ejer

Der henvises til vejledningen for en definition af ” beneficial ejer” samt krav til identifikation. 
  
Vi bekræfter, at følgende fysiske personer er selskabets beneficiale ejere.

Procentvis ejerandel:

Procentvis ejerandel:

Procentvis ejerandel:Navn:

Navn: Procentvis ejerandel:

Navn:

Navn: Procentvis ejerandel:

Navn:

Vi forpligter os til straks at underrette Dem om en eventuel ændring i selskabets nominelle eller egentlige 
ejerstatus samt skriftligt at meddele Dem de oplysninger, der er nødvendige for at overholde gældende 
lovgivning.

11. Instrukser og bemyndigelse

På vegne af Selskabet instruerer og bemyndiger vi Jyske Bank som følger:

a. At honorere og opfylde alle checks, tratter, betalingsanmodninger, veksler og egenveklser, der er trukket 
på, underskrevet, accepteret, endosseret eller udfærdiget af eller på vegne af Selskabet, trukket på eller 
adresseret til eller betalbar i Jyske Bank uanset at Selskabets konto/konti er i kredit eller debet eller bliver 
overtrukket som følge heraf.

b. At handle på enhver instruks om køb eller salg eller anden handel med værdipapirer eller selskabets 
dokumenter i enhver udlands valuta i hvert tilfælde uanset om Selskabets konto/konti er i kredit eller 
debet eller kommer i overtræk som følge heraf. 

c. At honorere og opfylde enhver ordre om at hæve en del eller hele saldoen på en eller flere af Selskabets 
konti i Jyske Bank samt enhver instruks om at levere, disponere over eller handle med værdipapirer, 
dokumenter under segl, eller dokumenter eller anden ejendom (herunder bankbokse og disses indhold) 
som til enhver tid på befinder sig i banken i selskabets navn til sikkerhed, i depot eller andet.

Såfremt Selskabet indgår gearede investeringer gennem Jyske Bank, skal det udtrykkeligt fremgå af stiftelses-
overenskomsten og vedtægterne, at selskabet er berettiget til at optage lån; “Contract of Guarantee” skal
underskrives af de beneficiale ejere. Der skal foreligge en bestyrelsesbeslutning om at Selskabet har til hensigt 
at indgå gearede investeringer, og “Låneaftalen” skal underskrives af selskabets tegningsberettigede.

12. Gebyrer

Gebyrerne kan være afhængige af bevægelser på de finansielle markeder og er underlagt ændringer fra
bankens side i henhold til de generelle forretningsbetingelser. Bankens til enhver tid gældende gebyrer 
fremgår af vores hjemmeside www.jbpb.dk/vilkaar, og du kan altid rekvirere en opdateret gebyrliste ved at 
kontakte banken.

www.jbpb.dk/vilkaar
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13. Fortrydelsesret

Vi bekræfter hermed, at du har en fortrydelsesret på to uger fra den dag, hvor denne aftale er underskrevet 
Læs mere i vedlagte bilag ”oplysning om fortrydelsesret”.

14. Ikrafttræden

Denne aftale vil først træde i kraft to uger efter den dato, hvor denne aftale blev underskrevet. Derfor vil der 
ikke blive gennemført handler, før denne aftales ikrafttræden.

15. Underskriftsberettigede og erklæring

Til: Jyske Bank, Private Banking Copenhagen

Vi bekræfter hermed at der på et møde (Mødet) mellem Ansøgerens tegningsberettigede blev besluttet at åbne 
en investeringskonto hos Jyske Bank. I henhold til de vedtagne beslutninger (kopi vedlægges denne 
ansøgning), giver vi indtil videre nedenstående personer fuldmagt til denne konto (eller eventuelle fremtidige 
konti), herunder ret til at lukke kontoen:

Underskrift

Underskrift

UnderskriftNavn på underskriver

Navn på underskriver Underskrift

Navn på underskriver

Navn på underskriver Underskrift

Navn på underskriver

Vedr.:
Enhedens fulde juridiske navn (i det efterfølgende kaldet ”Ansøger”)

Instrukser til banken skal afgives af: (marker kun ét felt)

en af ovenstående

Særlige underskriftregler, som følger:

den første af de ovenstående samt en af de øvrige

to af ovenstående alle de ovenstående

Nærværende fuldmagt gælder indtil banken modtager besked om dens tilbagekaldelse i brev underskrevet af 
en af selskabets tegningsberettigede. Vi accepterer at alle instrukser til banken i forbindelse med denne 
fuldmagt skal udfærdiges på engelsk. 
  
Vi bekræfter, at oplysninger og erklæringer i denne ansøgning samt i formularerne med personoplysninger, der 
er udfyldt i forbindelse med denne ansøgning, efter vores bedste overbevisning er sande, fyldestgørende og 
korrekte og at eventuelle væsentlige ændringer i nævnte forhold straks vil blive meddelt banken. 
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Ved udarbejdelsen af denne ansøgning har vi kontrolleret, at:

Alle relevante afsnit i formularen er udfyldt, samt at de beskrivende oplysninger i forbindelse med
finansieringskilden opfylder kravene (se Vejledning, A.4. Verificering af finansieringskilde og aktiviteter);

Formularen Personoplysninger er udfyldt for hver nøgleperson (se Vejledningen, B.1. Nøglepersoner);

de nødvendige virksomhedsdokumenter er vedlagt (se Vejledningen, A.1. Selskabsdokumentation);

dokumenter, der bekræfter nøglepersonernes adresse er vedlagt (se Vejledningen, B.2.Bekræftelse af 
identitet og adresse); 

kopier af originaldokumenter er behørigt bekræftet af en dertil bemyndiget person (se Vejledningen, B.3. 
Bekræftelse af dokumenter). 

Når Jyske Bank har modtaget den underskrevne ansøgningsformular, kan banken kontakte mig/os for at 
diskutere de investeringsmuligheder, der passer bedst til selskabets finansielle ønsker og behov. Ved min/
vores underskift på denne formular, giver jeg/vi samtidig Jyske Bank lov til at kontakte mig/os på 
ovenstående telefonnummer, faxnummer eller e-mail i forbindelse med investeringer gennem Jyske Bank eller 
med forslag til nye investeringer. 
  
Ved min/vores underskrift anerkender jeg/vi modtagelsen af oplysningsskema om beskyttelse af indskud,
som er vedlagt denne åbningsformular. 
  
Underskrevet af Bestyrelsesformanden/Direktøren på vegne af Ansøgeren:  
 

Underskrift

Navn på underskriver

Underskrift

Navn på underskriver

DatoDato
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Bestyrelsesmedlemmers tilsagn i forbindelse med ihændehaveraktier

I forbindelse med ansøgningen om at åbne en konto hos Jyske Bank bekræfter vi, at (markér det relevante felt):

Nærværende afsnit skal udfyldes, såfremt ansøgeren er et aktieselskab og vedtægterne (eller tilsvarende 
bestemmelser) tillader udstedelse af ihændehaveraktier. 
  
Til Jyske Bank, Private Banking Copenhagen

Den del af selskabets anmeldte kapital, der er udstedt til ihændehaver, bliver tilbagekaldt og erstattet 
med navnenoterede aktier. Derudover garanterer vi, at selskabet ikke vil udstede yderligere ihænde-
haveraktier uden bankens skriftlige samtykke, så længe den har konto i banken.

Ingen del af selskabets anmeldte aktiekapital er udstedt til ihændehaver. Derudover garanterer vi, at 
selskabet ikke vil udstede ihændehaveraktier uden bankens skriftlige samtykke, så længe den har en 
konto i banken.

Den del af selskabets anmeldte kapital, der er udstedt til ihændehaver, opbevares af en af Jyske Bank
anerkendt depotbank*), så længe kontoforholdet består. Derudover garanterer vi, at selskabet ikke vil
udstede yderligere ihændehaveraktier uden bankens skriftlige samtykke, så længe den har konto i banken.

På vegne af selskabet  

*) kontakt venligst banken for rekvisition af en liste over depotbanker godkendt af banken

På vegne af Depositar: 
Vi erklærer hermed, at vi er indehavere af ovennævnte originale ihændehaveraktier udstedt af selskabet. 
Vi forpligter os til at besidde aktierne så længe selskabet har konto hos Jyske Bank samt til ikke at indløse 
aktierne eller foretage ændringer i ejerskabsforholdet uden Jyske Banks forudgående skriftlige accept.

Vedr.:
Enhedens fulde juridiske navn (i det efterfølgende kaldet ”Ansøger”)

Underskrift

Navn på underskriver

Underskrift

Navn på underskriver

DatoDato

Underskrift

Navn på underskriver

Underskrift

Navn på underskriver

DatoDato
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Formular, der skal udfyldes af hver nøgleperson i forbindelse med en konto i 
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V

Kundenummer:

1. Personoplysninger

Beskæftigelse:

Fornavn(e):

Efternavn(e):

Fødested: Fødelsdato(DD/MM/ÅÅ):

Født i (land):

Jeg er statsborger i (land(e)):

Jeg er skattmæssigt hjemhørende i (land(e)):

Skattmæssigt identifikationsnummer:

(det identifikationsnummer du bruger ved skattemæssig selvangivelse)

Adresse:

Postnr./By/Land:

Telefon (privat):

Mobiltelefon:

Andet telefon:

Faxnr.:

E-mail-adresse:

2. Primær bopælsadresse

For så vidt angår kontohavers status i henhold til amerikansk rentebeskatning, skal Jyske Bank, Private 
Banking Copenhagen i henhold til sin forpligtelse som QI (Qualified Intermidiary)og jf. FATCA anse 
nærværende person for (markér de relevante felter):

3. U.S. status

- amerikansk statsborger (enkelt eller dobbelt statsborgerskab)

- udenlandsk statsborger med opholdstilladelse i USA 
(fx “green card holder” eller overvejende fysisk ophold i USA inden for det sidste eller to forrige år).

- skattepligtig i USA af andre årsager 
(fx dobbelt bopæl, fælles skatteindberetning som ægtefælle, afkald på amerikansk statsborgerskab 
eller på opholdstilladelse efter langvarigt ophold).

Hvis jeg markerer et af ovenstående felter med ”Ja”, skal Jyske Bank modtage  en W9-formular. 
  
Jeg forpligter mig til at underrette banken om ændringer i min status som Ikke-US Person i henhold til de 
amerikanske skatteregler.  
 

Nej

Ja Nej

Ja

Ja Nej

Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger er korrekte.

Underskrift

Dato:Sted:

Underskrift:
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Formular, der skal udfyldes af hver nøgleperson i forbindelse med en konto i 
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V

Kundenummer:

1. Personoplysninger

Beskæftigelse:

Fornavn(e):

Efternavn(e):

Fødested: Fødelsdato(DD/MM/ÅÅ):

Født i (land):

Jeg er statsborger i (land(e)):

Jeg er skattmæssigt hjemhørende i (land(e)):

Skattmæssigt identifikationsnummer:

(det identifikationsnummer du bruger ved skattemæssig selvangivelse)

Adresse:

Postnr./By/Land:

Telefon (privat):

Mobiltelefon:

Andet telefon:

Faxnr.:

E-mail-adresse:

2. Primær bopælsadresse

For så vidt angår kontohavers status i henhold til amerikansk rentebeskatning, skal Jyske Bank, Private 
Banking Copenhagen i henhold til sin forpligtelse som QI (Qualified Intermidiary)og jf. FATCA anse 
nærværende person for (markér de relevante felter):

3. U.S. status

- amerikansk statsborger (enkelt eller dobbelt statsborgerskab)

- udenlandsk statsborger med opholdstilladelse i USA 
(fx “green card holder” eller overvejende fysisk ophold i USA inden for det sidste eller to forrige år).

- skattepligtig i USA af andre årsager 
(fx dobbelt bopæl, fælles skatteindberetning som ægtefælle, afkald på amerikansk statsborgerskab 
eller på opholdstilladelse efter langvarigt ophold).

Hvis jeg markerer et af ovenstående felter med ”Ja”, skal Jyske Bank modtage  en W9-formular. 
  
Jeg forpligter mig til at underrette banken om ændringer i min status som Ikke-US Person i henhold til de 
amerikanske skatteregler. 

Nej

Ja Nej

Ja

Ja Nej

Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger er korrekte.

Underskrift

Dato:Sted:

Underskrift:
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1. Formål med aftalen
Formålet med denne aftale er at give dig ret til at handle finansielle instrumenter gennem Jyske Bank A/S,
Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V.

Kundekategori

Kategori Kort beskrivelse

2.
Ifølge bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel skal vi kategorisere vores kunder i 
en af følgende kategorier: 

Detailkunder Kunder, der får den største investorbeskyttelse i henhold til bekendtgørelsen.

Store virksomheder, der opfylder 2 af følgende 3 kriterier: 
- Egenkapital større end 2 mio. euro 
- Balance større end 20 mio. euro 
- Nettoomsætning større end 40 mio. euro

Professionelle kunder

Godkendte modparter Finansielle institutioner, der typisk kontrolleres af Finanstilsynet.

Du er kategoriseret som detailkunde, hvilket giver dig den højeste grad af investorbeskyttelse ifølge reglerne.  
Ifølge reglerne skal vi oplyse dig om, at du kan anmode om at blive omkategoriseret. I den forbindelse skal vi 
undersøge og sikre, at reglerne for den ønskede omkategorisering er opfyldt. Vi kan aftale, at ændringen skal
gælde for alle handler med finansielle instrumenter eller for en instrumentkategori. 
  
Ønsker du at anmode om at blive omkategoriseret, skal du kontakte din rådgiver eller du kan hente en 
omkategoriseringsanmodning/blanket på www.jbpb.dk/vilkaar.

For alle vores kunder udarbejder vi en investeringsplan indeholdende en risikoprofil og rådgiver med
udgangspunkt heri.  
  
Når du har fået fastlagt din profil, kan du fremover modtage investeringsrådgivning under denne aftale. Din 
investeringsplan udarbejdes og opdateres løbende i samarbejde med dig, og den vil blive brugt som en 
integreret del af rådgivningen. Hvis vi ikke modtager fyldestgørende oplysninger fra dig, kan vi ikke fastlægge 
din investeringsplan. 
  
Det er i investeringsplanen, at vi definerer dit formål med investering, din risiko og investeringshorisont. Hvis 
vi vurderer, at en handel ikke passer til din investeringsplan, vil vi fraråde dig at foretage handlen. Du kan dog 
fortsat gennemføre handlen, hvis du ønsker det. 
  
Hvis du har givet en anden fuldmagt til at disponere på dine vegne, er det vigtigt, at du informerer denne om
din risikoprofil og en eventuel senere ændring af den.

Investeringsplan3.

Handel med rådgivning3.1.
Du kan som investeringskunde i Jyske Bank handle alle typer af finansielle instrumenter, som Jyske Bank
rådgiver dig om. Jyske Bank har opdelt de finansielle instrumenter i tre handelsklasser. Du kan læse mere om
handelsklasserne og de finansielle instrumenter på Jyske Banks hjemmeside www.jbpb.dk/vilkaar. Hvis du 
vælger en af bankens investeringsprodukter, er det aftalen for dette produkt, der regulerer den 
investeringsrådgivning, vi yder dig.

www.jbpb.dk/vilkaar
www.jbpb.dk/vilkaar
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a. Simple finansielle instrumenter;  
Omfatter de fleste noterede aktier, obligationer samt investeringsbeviser. Her foretager vi ingen vurdering 
af dit kendskab til eller erfaring med de nævnte finansielle instrumenter.

b. Øvrige finansielle instrumenter;  
Omfatter mere komplekse finansielle instrumenter som certifikater og strukturerede produkter. På
baggrund af dit kendskab og erfaring giver din rådgiver dig en generel information om, hvorvidt handlen 
med et givet finansielt instrument passer til dig. 

Hvis vi ikke modtager fyldestgørende oplysninger om din erfaring med og kendskab til de finansielle 
instrumenter, kan vi ikke foretage en vurdering af hvorvidt et finansielt instrument vil passe til dig. Du kan dog 
fortsat gennemføre handlen, hvis du ønsker det. 
  
Du kan læse mere om handel med og uden rådgivning i vores forretningsbetingelser ”Sådan handler Jyske 
Bank”. Her kan du også læse om, hvilke typer finansielle instrumenter du kan handle og i hvilke situationer. 

Det vil også være muligt for dig at handle uden investeringsrådgivning. Ved handel uden 
investeringsrådgivning udfører Jyske Bank ordrer fra dig udelukkende baseret på dine ønsker for de konkrete 
handler. Det er vigtigt, at du ved disse handler er opmærksom på, at du handler på eget initiativ og uden 
investeringsrådgivning. 
  
Vi opdeler handel uden investeringsrådgivning i to grupper. 

Handel uden rådgivning3.2.

Af dokumentet ”Information om handelsadgang” fremgår hvilke typer af værdipapirer du har adgang til at 
handle.  
  
Der kan med banken indgås særlig aftale om reduktion af de værdipapirtyper, der er handelsadgang til.  
  
Ved fællesdepoter (med flere ejere) vil handelsadgang være fællesmængden for de forskellige ejeres 
handelsadgange.

Handelsadgang3.3.

a. Jyske Banks ordreudførelsespolitik
b. Jyske Banks politik for håndtering af interessekonflikter
c. Beskrivelse af finansielle instrumenter, som du kan handle i Jyske Bank (Handelsklasser)
d.

Priser
f. Information omkring risikomærkning af værdipapirer/ finansielle instrumenter og andre 

investeringsprodukter

Vi vil anbefale dig at se på vores hjemmeside med jævne mellemrum. Her varsler vi væsentlige ændringer i 
politikkerne eller øvrige vilkår. 

e.
Oversigt over samarbejdspartnere i forbindelse med investeringsservice

Du indvilliger i at samarbejde om udarbejdelsen af investeringsprofilen. Herunder at give de relevante 
oplysninger, som Jyske Bank måtte finde nødvendige, samt informere banken om relevante ændringer i dine 
personlige forhold. Ændringer i personlige forhold kan f.eks. være ændringer i formue som følge af 
markedsudvikling, ændringer i din civile status eller arveforskud. 
  
På vores hjemmeside www.jbpb.dk/vilkaar kan du bl.a. finde følgende informationer:

Rettigheder og pligter 4.

Almindelige betingelser5.
Jyske Banks generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler Jyske Bank” er gældende for denne aftale. Du 
bekræfter at have modtaget en kopi af betingelserne. Du kan finde forretningsbetingelserne på vores 
hjemmeside www.jbpb.dk/vilkaar.

www.jbpb.dk/vilkaar
www.jbpb.dk/vilkaar
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Underskrift6.
Med denne aftale bliver du investeringskunde hos Jyske Bank, og du er dermed indforstået med de forpligtelser 
og betingelser, som denne aftale indeholder.  
  
Med din underskrift samtykker du i:

a. bankens ordreudførselspolitik, 

b. at du på vores hjemmeside www.jbpb.dk/vilkaar kan læse om ordreudførelsespolitikken, politikken for 
håndtering af interessekonflikter, de forskellige typer finansielle instrumenter du kan handle, 
prisoplysninger, oplysninger om samarbejdspartnere i forbindelse med investeringsservice samt 
information omkring risikomærkning af værdipapirer/finansielle instrumenter og andre investerings-
produkter,

c. at fremtidige væsentlige ændringer i ovenstående varsles på hjemmesiden.

d. at dine ordrer vedrørende finansielle instrumenterer optaget til handel på et reguleret marked (fx OMX, det 
tidligere Københavns Fondsbørs) eller en multilateral handelsfacilitet (fx First North), kan handles direkte 
med Jyske Bank som modpart. Dvs. at du handler med Jyske Bank over bankens egenbeholdning.

Underskrift (1. kontohaver)

Navn (2. kontohaver)

Underskrift (2. kontohaver

Navn (1. kontohaver)

Sted og datoSted og dato

www.jbpb.dk/vilkaar
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Kunde kopi

1. Fortrydelsesret
Efter den danske forbrugeraftalelovs § 18 kan du som forbruger fortryde en aftale om en finansiel
tjenesteydelse inden for 14 dage, hvis aftalen er indgået 

uden at du fysisk har mødt din rådgiver, dvs. en såkaldt fjernsalgsaftale. Aftalen kan fx være indgået via
telefon, mail eller Jyske Netbank.

i banken, via telefon, mail eller Jyske Netbank, men efter du har mødtes med din rådgiver uden for banken

Jyske Bank tilbyder dig ret til at fortryde de fleste aftaler, uanset om de er indgået efter et møde med din 
rådgiver i banken eller andetsteds. Der gælder dog visse undtagelser. Se nedenfor.

uden for banken, fx på et møde hos dig eller på din arbejdsplads 

•

•
•

Særlige regler for individuelle pensionsordninger1.1 
Du kan fortryde en aftale om individuel pensionsordning, der er indgået på en af de ovennævnte måder inden 
for 30 dage.

Fortrydelsesfristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har skrevet under på kontrakten eller afgivet 
bestillingen. Men ikke før du har fået de oplysninger, du efter forbrugeraftaleloven har krav på, blandt andet 
om fortrydelsesretten og oplysninger om det produkt, du har bestilt. Du skal have disse oplysninger på skrift, 
fx i din Netboks eller på papir. Hvis du fx indgår aftalen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. 
Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Falder 
fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller 
nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag.

Beregning af frist1.2

Betaling, hvis du fortryder1.3
Hvis du udnytter fortrydelsesretten, skal du tilbagelevere det, du har modtaget. Banken skal betale det beløb 
tilbage, som du har betalt, bortset fra bankens ekspeditionsomkostninger og andre omkostninger, fx 
tinglysningsafgifter eller omkostninger i forbindelse med vurdering af din ejendom.  
Afhængig af sagens omfang, kan banken beregne en timepris for sit arbejde, hvis du udnytter din 
fortrydelsesret.

Fortryder du en aftale, skal du ringe eller skrive til: 
Jyske Bank Private Banking Copenhagen 
Vesterbrogade 9 
DK-1780 København V 
inden fristen udløber. Hvis du vælger at skrive til os, er det nok, at du har sendt beskeden inden fristen udløber. 
Vil du sikre dig bevis for, at du har overholdt fristen, kan du fx sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

Hvordan fortryder du?1.4

Du har ikke fortrydelsesret på aftaler om optagelse af realkreditlån og handel med realkreditobligationer. Du 
har heller ikke fortrydelsesret på aftaler om værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets 
eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet. 
Du har derfor ikke fortrydelsesret på aftaler om fx 
• aktier og obligationer 
• valuta 
• andele i kollektive investeringsforeninger 
• futures og optioner 
• renteaftaler 
• rente- og valutaswaps 
• fastkursaftaler

Her har du ikke fortrydelsesret1.5
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Kunde kopi

Fortrydelsesretten bortfalder inden fristen udløber, når aftalen efter dit udtrykkelige samtykke er blevet helt 
opfyldt af begge parter. Det vil ofte være tilfældet ved overførsler og betalinger.

Overførsler og betalinger1.6

Når fortrydelsesfristen er udløbet, kan aftaler opsiges ifølge bestemmelserne i "Sådan handler Jyske Bank" - 
Generelle forretningsbetingelser eller efter bestemmelserne i de konkrete aftaler.

Når fortrydelsesfristen er udløbet1.7

Her bortfalder fortrydelsesretten1.8
Fortrydelsesretten bortfalder for aftaler, der inden fortrydelsesfristen på hhv. 30 dage (pensionsordninger) og 
14 dage (øvrige fjernsalgsaftaler) bliver omfattet af en aftale om værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser, 
hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet. I disse tilfælde kan du 
derfor ikke fortryde indskuddet på aftaler, der inden for fortrydelsesfristen investeres i værdipapirer eller 
tilknyttes en af bankens investeringspuljer.

Fortrydelsesret – kreditaftaler 
 

2.
Efter den danske kreditaftalelovs § 19 kan du som forbruger fortryde en aftale om et lån eller en kredit inden 
for 14 kalenderdage. Er aftalen omfattet af fortrydelsesret efter både forbrugeraftaleloven og 
kreditaftaleloven, gælder forbrugeraftaleloven ikke for lånet eller kreditten.

Beregning af frist2.1
Fortrydelsesfristen for lån og kreditter regnes fra den dag, du har skrevet under eller modtaget aftalevilkår og -
betingelser samt oplysninger om vilkår for udnyttelse af fortrydelsesretten. Du skal have disse oplysninger på 
skrift, fx i din Netboks eller på papir. Hvis du fx indgår kreditaftalen mandag den 1., har du frist til og med
mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til onsdag den 17. 
Fristen udløber altid på fortrydelsesfristens sidste dag, uanset om den falder på en helligdag, grundlovsdag, 
juleaftensdag eller nytårsaftensdag eller fredag efter Kristi himmelfartsdag.

Betaling, hvis du fortryder2.2
Hvis du udnytter fortrydelsesretten, skal du uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at meddelelse 
om fortrydelse er sendt til banken, tilbagebetale kapitalen og de renter, der er påløbet fra den dato, hvor lånet 
eller kreditten blev udnyttet, til den dato, hvor kapitalen betales tilbage.  
Banken skal betale de omkostninger tilbage, som du har betalt, bortset fra eventuelle omkostninger til
offentlige myndigheder, som ikke kan refunderes, fx tinglysningsafgifter.

Hvordan fortryder du?2.3
Fortryder du en aftale, skal du følge de anvisninger, der er beskrevet i aftalen. Du skal meddele banken det på 
papir eller et andet varigt medium, inden fristen udløber. Det er nok, hvis du har sendt beskeden inden fristen 
udløber.

Når fortrydelsesfristen er udløbet 2.4
Når fortrydelsesfristen er udløbet, kan aftaler opsiges ifølge bestemmelserne i "Sådan handler Jyske Bank" - 
Generelle forretningsbetingelser eller efter bestemmelserne i de konkrete aftaler.

Oplysninger om Jyske Bank3.
Vores hjemsted er beliggende: 
Jyske Bank, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg 
Jyske Bank er registreret under CVR-nummer 17616617
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Kunde kopi

Grænse for beskyttelsen: 

Indskud i Jyske Bank er beskyttet af: Garantiformuen (1)  

100.000 EUR pr. indskyder pr. kreditinstitut (2), svarende til 
ca. 750.000 kr.  
Følgende varemærker er en del af dit kreditinstitut: 
FinansNetbanken

Hvis du har flere indskud i det samme kreditinstitut: Alle dine indskud i det samme kreditinstitut er »samlet«, og 
summen er omfattet af grænsen på 100.000 EUR svarende til 
ca. 750.000 kr.(2)

Hvis du har en fælleskonto med en eller flere 
andre personer:  

Grænsen på 100.000 EUR svarende til ca. 750.000 kr. gælder 
separat for hver indskyder (3)

Tilbagebetalingsperiode hvis kreditinstituttet 
ikke kan indfri sine forpligtelser: 

7 arbejdsdage (4)    
 

Danske kroner Tilbagebetalingsvaluta: 

Kontakt: Garantiformuen 
Kalvebod Brygge 43 
DK-1560 København V  
Telefon (+45) 33 14 62 45 
Mail: gii@gii.dk

www.gii.dk Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger: 

1) 
   
2) 
  
  
  
  
  
  
  
3) 
  
  
  
  
  
  
  
4) 

Dit indskud er dækket af en lovbestemt indskudsgarantiordning. Hvis insolvens skulle opstå, vil dine indskud blive 
tilbagebetalt op til 100.000 EUR, svarende til ca. 750.000 kr. af indskudsgarantiordningen. 
Hvis et indskud er indisponibelt, fordi et kreditinstitut er ude af stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser, 
tilbagebetales indskydere af en indskudsgarantiordning. Tilbagebetalingen dækker højst 100.000 EUR, svarende til 
ca. 750.000 kr. pr. kreditinstitut. Det betyder, at alle indskud i det samme kreditinstitut lægges sammen for at 
fastsætte dækningsniveauet. Hvis en indskyder f.eks. har en opsparingskonto med 90.000 EUR og en anfordrings-
konto med 20.000 EUR, får vedkommende kun tilbagebetalt 100.000 EUR, svarende til ca. 750.000 kr. Denne metode 
anvendes også, hvis et kreditinstitut driver virksomhed under forskellige varemærker. Jyske Bank driver også 
virksomhed under FinansNetbanken. Det betyder, at alle indskud med et eller flere af disse varemærker tilsammen 
dækkes med højst 100 000 EUR, svarende til ca. 750.000 kr.   
I tilfælde af fælleskonti finder grænsen på 100.000 EUR anvendelse på hver indskyder. Indskud på en konto, som to 
eller flere personer har adgang til som deltagere i et interessentskab, en sammenslutning eller en gruppering af 
tilsvarende art, som ikke har status som juridisk person, lægges dog sammen og behandles, som om de var foretaget 
af en enkelt indskyder, med henblik på beregningen af grænsen på 100.000 EUR svarende til ca. 750.000 kr. I nogle 
tilfælde er indskud, som i henhold til lov har et socialt formål, indskud som følge af erstatning eller godtgørelse for 
skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse samt indskud som følge af ikke-erhvervsmæssige 
transaktioner vedrørende fast ejendom over 100.000 Euro svarende til ca. 750.000 kr. beskyttet. Indskud på 
pensionskontoret er dækket fuldt ud. Flere oplysninger kan findes på www.gii.dk. 
Tilbagebetaling 
Den ansvarlige indskudsgarantiordning er: 
Garantiformuen, Kalvebod Brygge 43, DK-1560 København V, Telefon (+45) 33 14 62 45,  
Mail: gii@gii.dk - www.gii.dk. 
 
Indskuddene (højst 100.000 EUR, svarende til ca. 750.000 kr.) tilbagebetales via ordningen senest inden for 7 
arbejdsdage. Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted inden for disse frister, bør du rette henvendelse til 
indskudsgarantiordningen, idet den periode, inden for hvilken der kan fremsættes krav om tilbagebetaling, kan 
udløbe efter en vis frist. Yderligere oplysninger kan findes på www.gii.dk. 
 
Andre vigtige oplysninger 
Normalt er alle detailindskydere og virksomheder dækket af indskudsgarantiordninger. Undtagelser i forbindelse med 
visse indskud anføres på webstedet for den ansvarlige indskudsgarantiordning. Dit kreditinstitut oplyser også efter 
anmodning indskyderen om, hvorvidt visse produkter er dækket eller ej. Hvis indskuddene er dækket, bekræfter 
kreditinstituttet det også på kontoudtoget.
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Åbningsformular
Selskabskonto
Private Banking Copenhagen
(for selskaber samt andre registrerede organisationer)
Inden du udfylder formularen, anbefaler vi, at du læser nedenstående vejledning.
A. 
 Åbningskonto, selskabskonto
1.
Selskabsdokumentation
Følgende dokumentation bedes vedlagt din ansøgning:
1.1.
Bekræftet kopi af selskabets stiftelsesattest (registreringsbevis) eller lignende dokument udstedt af en i henhold til lovgivningen kompetent myndighed i det land, hvor selskabet er stiftet med angivelse af selskabets navn, form, stiftelsesdato og registreringsnummer. Af dokumentet bør også fremgå den udstedende myndigheds navn, udstedelseslandet samt dato for udstedelsen. 
1.2.
Bekræftet kopi af selskabets stiftelses-overenskomst og vedtægter eller andre dokumenter, der ligger til grund for selskabets aktiviteter. Du bør angive: 
1.4.
Bekræftet kopi af dokument, der bekræfter udnævnelse af direktør(er), hvis disse ikke er nævnt under 1.2;
1.5.
Bekræftet kopi af aktiebrev eller lignende, hvis aktionærernes navne ikke er nævnt under 1.2; 
 
Såfremt aktierne ejes af et nominee selskab, vedlægges en bekræftet kopi af “Declaration of Trust”
 
Såfremt selskabet kan udstede ihændehaveraktier, se afsnit 16.
1.6.
Original eller bekræftet kopi af beslutning om at åbne en konto i Jyske Bank, hvoraf det fremgår, at selskabet kan investere og geninvestere i aktiver af enhver type i hele verden, samt at navngivne personer er bemyndiget til at benytte kontoen (dvs. de tegningsberettigede). 
 
Såfremt selskabet ønsker at optage lån og at pantsætte selskabets aktiver (Investlån), skal det fremgå af beslutningen, at selskabet vil foretage gearede investeringer, når selskabet optager lån og pantsætter selskabets aktiver. Det skal endvidere fremgå, hvem der er bemyndiget til at underskrive låne- og pantsætningsdokumenter.
 
Beslutningerne skal være taget i henhold til selskabets interne regler (som angivet i ”1.3” ovenfor).
selskabets mulige aktiviteter;
b.
oplysninger om selskabets kapitalværdi (fx registreret kapital – antal aktier og deres nominelle værdi);
c.
regler om selskabets daglige ledelse, udnævnelse af tegningsberettigede, afholdelse af møder og tegningsberettigedes særlige bemyndigelse, forpligtelser og ansvar.
1.3.
a.
Udtræk af oplysninger fra et offentligt register i det land, hvor selskabet er registreret enten i form af en Company Search, Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency eller et lignende dokument som bevis på, at selskabet er officielt registreret.  
Årlig dokumentation til bekræftelse af 
at selskabet stadig er registreret
b.
selskabets tegningsberettigede
første gang ét år efter at selskabskontoen er åbnet.
1.7.
a.
Selskabets tegningsberettigede er tegningsberettigede personer, der er bemyndiget til at ændre mandatet til banken.
2.
Erklæring om beneficial ejer
Begrebet betyder en person, der direkte eller indirekte som følge af en kontrakt, aftale eller andet forhold, ejer selskabet og i sidste ende kontrollerer selskabets aktiviteter. 
3.
Aktiviteter
4.
Det er vigtigt, at Banken får et klart overblik over virksomhedens aktiviteter. Det er derfor nødvendigt at udfylde afsnittet Aktiviteter.
 
Vi kan når som helst bede dig give os yderligere oplysninger om og/eller yderligere dokumentation for virksomhedens erklærede aktiviteter.
Udfyld venligst formularen Personoplysninger for hver nøgleperson, der kan benytte selskabskontoen. 
 
Underskriftsberettigede (nøgleperson c) og tegningsberettigede (nøgleperson d) der er ansat i autoriserede forvaltningsselskaber behøver ikke udfylde formularen Personoplysninger.
 
Vi skal have disse personlige oplysninger for at opfylde kravene i ”Kend-din-kunde”-regulativet. Alle oplysninger behandles fuldt fortroligt.
 
Personoplysninger
B. 
Nøglepersoner omfatter:
1.
selskabets egentlige ejere;
e.
Visa-kort-ansøgere.
b.
personer, der i sidste ende leverer midlerne på kontoen;
c.
Kontoens underskriftsberettigede;
d.
De i selskabets ledelse, der er bemyndiget til at ændre i mandatet til banken, og personer der på anden vis kan give instrukser i forbindelse med kontoen (fuldmægtige)/tegningsberettigede.
a.
Bekræftelse af identitet og adresse
2.
Vi er i henhold til lovgivningen forpligtet til at verificere alle de til kontoen knyttede nøgle-personers identitet og adresse. Du bedes derfor for hver nøgleperson medsende ét af de i Tabel 1 nævnte identifikationsbeviser OG ét af de i Tabel 2 nævnte beviser til verificering af adresse.
 
Underskriftsberettigede (nøgleperson c) og tegningsberettigede (nøgleperson d) der er ansat i autoriserede forvaltningsselskaber skal kun vedlægge de personoplysninger, der fremgår af Tabel 1.
Tabel 1: Personidentifikation
En bekræftet fuldstændig kopi af et gyldigt pas. 
En bekræftet kopi af kørekort.
En bekræftet kopi af nationalt identifikationspapir.
På kopien skal man tydeligt kunne se
Skal opfylde de samme krav som i forbindelse med pas. 
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:
Tabel 2: Verificering af bopælsadresse
Original eller bekræftet kopi af el-, vand eller telefonregning.
Bankudskrift (original eller bekræftet kopi). 
Bopælsadressen skal fremgå (P.O.Box er ikke tilstrækkelig) og udskriften må ikke være mere end 1 måned gammel.
Det drejer sig om el, vand- eller gasregning.  Regning for mobiltelefonsamtaler accepters ikke, og det skal fremgå af regningen, at der er tale om en fastnettelefon. Bopælsadressen skal fremgå (P.O.Box er ikke tilstrækkelig) og regningen må ikke være mere end 6 måneder gammel.
Egnede dokumenter:
Bekræftelse af kopier
3.
Vi accepterer kun bekræftede kopier af dokumenter, hvor den person, der bekræfter dokumenterne er passende bemyndiget hertil.  Følgende personer anses for passende bemyndiget:
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.
samt dato og derefter underskive dokumentet.
b.
angive navn, adresse og stilling
a.
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 samt i underskrevet stand sammen med denne formular. Du finder vores generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler Jyske Bank” på www.jbpb.dk  - under ”Sådan åbner du en konto”.
 
Vi er desværre ikke i stand til at oprette kontoforholdet, uden at du har underskrevet for at have modtaget og læst vores generelle forretningsbetingelser.
 
Formular til brug ved åbning af selskabskonto eller ændring af tegningsberettigede på eksisterende konti/depoter i
Jyske Bank, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V 
Kontoen benyttes udelukkende med henblik på investering. De forskellige kontotyper er beskrevet i Sådan handler Jyske Bank.
Denne aftale og oplysningerne heri findes på engelsk, tysk og dansk. Så længe du er kunde i Jyske Bank, vil vi kommunikere med dig på engelsk, tysk eller dansk, alt efter hvad du måtte foretrække.
1. Selskabsoplysninger
Kundenummer(udfyldes af Jyske Bank):
Selskabsnavn:
Hjemstedsadresse:
Postnr. og by:
Land:
Postadresse (hvis anden end hjemstdsadressen):
Postnr./by/land:
Telefon:
E-mail:
Ved at oplyse min/vores e-mail, accepterer jeg/vi, at kommunikation med banken kan foregå elektronisk via e-mail i alle forhold, der vedrører vores engagement med banken med samme retsvirkning, som hvis kommunikationen foregår skriftligt eller mundtligt.
Fax:
Selskabet er primært skattepligtig i (land):
Såfremt det land, hvor selskabet er primært skattepligtigt, ændres, skal Jyske Bank underrettes hurtigst muligt.
Ja tak - jeg/vi giver samtykke til, at Jyske Bank må kontakte mig/os med information og tilbud i forbindelse med markedsføring, som Jyske Bank vurderer er relevant for mig/os vedrørende investering og formuepleje, konti og opsparing, lån, Wealth Management, Private Banking-arrangementer og kundemagasiner.
 
Jeg/vi giver samtykke til, at Jyske Bank kontakter mig/os om ovennævnte med almindelig post, ved telefonopringning eller via e-mail.
Nej tak - Jeg/vi ønsker ikke, at Jyske Bank kontakter mig/os  i forbindelse med markedsføring. 
Det betyder, at jeg/vi ikke modtager fx investeringsforslag og information om nye produkter, når Jyske Bank vurderer, at informationerne mere har karakter af markedsføring end af rådgivning.
Vi har hørt/læst om Jyske Bank igennem:
2. Oprindeligt indskud (min. EUR 150.000 eller et tilsvarende beløb en anden valuta)
Valuta:
Indskuddet skal placeres i (valuta):
Beløb:
3. Betalingsmåde
Navn på kontohaver i ovennævnte bank:
Navn på Check vedlagt (check-clearing kan tage op til seks uger)
Dato for overførsel:
Beliggende (land):
Overføres via (bankens navn):
4. Finansieringskilde
Lovgivningen kræver i dag, at det skal godtgøres over for finansielle institutioner, hvor de indbetalte midler oprindeligt stammer fra. Derfor skal oplysningerne om finansieringskilden være så specifikke som muligt (beløb, optjeningsperiode, job/funktion, afdødes navn ved arv, adresse ved hussalg, virksomhedsnavn osv.) 
 
Vi kan når som helst bede dig give os yderligere oplysninger om og/eller yderligere dokumentation for kilden. Du kan imidlertid være sikker på, at disse oplysninger bliver behandlet fuld fortroligt. (skal udfyldes):
5. Hemmeligt kodeord
Kontoen bedes åbnet med et hemmeligt kodeord: 
Ja – og det skal være (maks. 10 cifre/bogstaver):
Nej
6. Netbank
Adgang til Jyske Netbank
Ja
Nej
7. Kontoens/kontienes formål
Konti åbnet i Jyske Bank, Private Banking Copenhagen er Private Banking-konti og kan udelukkende benyttes med henblik på investering og ikke til fx erhvervs-, forretnings- eller clearingtransaktioner.
Det betyder endvidere, at formålet med indskud på en konto i banken er opsparing og/eller investering, dvs. banken accepterer ikke indskud, hvoraf en del efter kort tid overføres til formål udenfor Jyske Bank.
Banken kan når som helst bede dig give yderligere oplysninger om og/eller yderligere dokumentation for finansieringskilden. Du kan imidlertid være sikker på, at disse oplysninger bliver behandlet fuld fortroligt.
Finansieringskilde vedr. fremtidige indskud (skal angives):
Forventet aktivitet på kontoen
Forventede indgående betalinger 
Størrelsen af forventede 
indgående betalinger 
Færre end 5 pr. måned
Flere end 5 pr. måned
EUR 1.300
 – EUR 6.699
Mindre end 
EUR 1.299
Mere end 
EUR 13.400
EUR 6.700
  – EUR 13.399
Forventede udgående betalinger 
Færre end 3 pr. måned
Flere end 3 pr. måned
EUR 6.700
 – EUR 13.399
Mindre end 
EUR 6.699
Mere end 
EUR 26.700
EUR 13.400
  – EUR 26.699
Banken vil eventuelt bede dig om yderligere oplysninger end dem, du har givet ovenfor samt eventuelt bede dig give ekstra oplysninger, såfremt aktiviteten på din konto er væsentligt anderledes end det forventede.
Størrelsen af forventede 
udgående betalinger 
8. Aktiviteter
Ansøger er … (marker ét eller flere felter):
A.
Personligt holdingselskab/
Privat investeringsselskab
Et selskab eller anden virksomhed etableret af en enkelt person eller familie for at besidde aktiver så som bankkonti, aktier i et familieselskab, en investeringsportefølje og/eller fast ejendom med henblik på at forenkle administrationen af disse aktiver ved at opbevare dem ét sted og planlægge arvegangen.
Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet med henblik på køb og salg af jord og ejendomme.  
 
Angiv det relevante
Ejendomsselskab
B.
Selskabet handler med jordstykker (ikke ejendomme)
Selskabet handler med erhvervsejendomme.
Selskabet handler med beboelsesejendomme.
Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet med henblik på at eje yacht(s) eller andre lystbåde.
Yacht-selskab
C.
Et selskab eller anden form for virksomhed uden selvstændig aktivitet af betydning. Aktiviteterne består i at modtage udbytte fra poster i andre driftsselskaber (datterselskaber).
Erhvervsholdingselskab
D.
Et selskab eller anden form for virksomhed, der indgår aftale om at købe varer/serviceydelser fra en leverandør, der videresælges til tredjemand med fortjeneste. Tredjemand betaler selskabet, der derefter afregner med leverandøren, hvorefter fortjenesten akkumuleres i selskabet (transfer pricing). 
 
Angiv det relevante
Offshore-salg/
factoring selskab
 
E.
Selskabet modtager ikke varerne/ydelserne fra leverandøren.
Selskabet modtager ikke varerne/serviceydelserne, da de sendes direkte fra leverandøren til slutbrugeren
Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet med henblik på at forhandle på vegne af den anonyme egentlige ejer gennem ”stedfortrædende” bestyrelsesmedlemmer i tilfælde hvor afsløring af den egentlige ejers identitet ville kompromittere ejerens forhandlingsposition. 
 
Angiv det relevante
Anonymt selskab
F.
Selskabet indgår personlige aftaler (såsom forbrugeraftaler, osv.)
Selskabet indgår kommercielle aftaler (dvs. erhvervsaftaler såsom serviceaftaler, leverandøraftaler, købsordrer, salgsaftaler, distributøraftaler, osv.)
Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet af en professionel underleverandør hvorved selskabet ansætter underleverandøren, men indgår aftaler i eget navn. Beløb, der faktureres til selskabet overstiger det beløb, der betales til den ansatte, og de overskydende midler akkumuleres i selskabet.
Privat serviceselskab
G.
Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet med henblik på at eje et eller flere skibe, der sejler under bekvemmelighedsflag.
Shipping-selskab
H.
Et selskab eller anden form for virksomhed uden egne væsentlige aktiviteter. Aktiviteter består i at modtage royalties fra intellektuelle rettigheder såsom knowhow, patenter, copywrite, computerkoder, osv.
Intellektuel ejendomsret
I.
Et selskab eller anden form for virksomhed etableret med henblik på at oprette og markedsføre kollektive investeringsordninger.
Offentligt 
investeringsselskab
J.
Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet med henblik på at forsikre moderselskabets risiko. Der er tale om et internt service-selskab, der ikke forsikrer udenforståendes risici.
Internt forsikringsselskab
K.
Et selskab eller anden form for virksomhed oprettet med henblik på at drive anden privat/erhvervsmæssig virksomhed.
Andet
L.
Sektor:
Hvis du har angivet ovenfor, at ansøgerens virksomhed er D, E, G, G, H, I, J, K eller L, bedes du angive, hvilken sektor ansøgeren (eller ansøgerens datterselskab, hvis D, eller ansøgerens moderselskab, hvis K) arbejder i ved at markere en eller flere af felterne nedenfor samt besvare efterfølgende spørgsmål:
Da vi er forpligtet til at indhente oplysninger om din virksomhed samt kontoens fremtidige formål, bedes du svare omhyggeligt på følgende spørgsmål. For ikke at forsinke åbningen af din konto, bedes du være så specifik som overhovedet muligt.
 
Angiv ansøgers primære aktiviteter (eller ansøgers datterselskab, hvis ansøger er kategori D; eller ansøgers moderselskab, hvis ansøger er kategori K) - Oplysninger om primære aktiver/produkter/serviceydelser (du kan om nødvendigt benytte et separat ark til yderligere oplysninger.)
Hotel og restauration
Finansiel formidling
Uddannelse
Offentlig administration
Anden sektor
Sundhed og socialt arbejde
Fast ejendom
Liberale erhverv og serviceydelser
Elektricitet, gas og vandforsyning
Byggeri
Engros- og detailsalg
Andet samfunds- og socialt arbejde
Transport, opbevaring og kommunikation
Produktion
Minedrift og stenbrud
Landbrug, skovdrift, jagt og fiskeri
9. Selskabets tegningsberettigede 
Der henvises til vejledningen for en definition af ”Selskabets tegningsberettigede” samt krav til identifikation.
Titel/funktion/stilling
Titel/funktion/stilling
Titel/funktion/stilling
Navn
Navn
Titel/funktion/stilling
Navn
Navn
Titel/funktion/stilling
Navn
10. Erklæring om beneficial ejer
Der henvises til vejledningen for en definition af ” beneficial ejer” samt krav til identifikation.
 
Vi bekræfter, at følgende fysiske personer er selskabets beneficiale ejere.
Procentvis ejerandel:
Procentvis ejerandel:
Procentvis ejerandel:
Navn:
Navn:
Procentvis ejerandel:
Navn:
Navn:
Procentvis ejerandel:
Navn:
Vi forpligter os til straks at underrette Dem om en eventuel ændring i selskabets nominelle eller egentlige ejerstatus samt skriftligt at meddele Dem de oplysninger, der er nødvendige for at overholde gældende lovgivning.
11. Instrukser og bemyndigelse
På vegne af Selskabet instruerer og bemyndiger vi Jyske Bank som følger:
a.
At honorere og opfylde alle checks, tratter, betalingsanmodninger, veksler og egenveklser, der er trukket på, underskrevet, accepteret, endosseret eller udfærdiget af eller på vegne af Selskabet, trukket på eller adresseret til eller betalbar i Jyske Bank uanset at Selskabets konto/konti er i kredit eller debet eller bliver overtrukket som følge heraf.
b.
At handle på enhver instruks om køb eller salg eller anden handel med værdipapirer eller selskabets dokumenter i enhver udlands valuta i hvert tilfælde uanset om Selskabets konto/konti er i kredit eller debet eller kommer i overtræk som følge heraf. 
c.
At honorere og opfylde enhver ordre om at hæve en del eller hele saldoen på en eller flere af Selskabets konti i Jyske Bank samt enhver instruks om at levere, disponere over eller handle med værdipapirer, dokumenter under segl, eller dokumenter eller anden ejendom (herunder bankbokse og disses indhold) som til enhver tid på befinder sig i banken i selskabets navn til sikkerhed, i depot eller andet.
Såfremt Selskabet indgår gearede investeringer gennem Jyske Bank, skal det udtrykkeligt fremgå af stiftelses-overenskomsten og vedtægterne, at selskabet er berettiget til at optage lån; “Contract of Guarantee” skal underskrives af de beneficiale ejere. Der skal foreligge en bestyrelsesbeslutning om at Selskabet har til hensigt at indgå gearede investeringer, og “Låneaftalen” skal underskrives af selskabets tegningsberettigede.
12. Gebyrer
Gebyrerne kan være afhængige af bevægelser på de finansielle markeder og er underlagt ændringer fra bankens side i henhold til de generelle forretningsbetingelser. Bankens til enhver tid gældende gebyrer fremgår af vores hjemmeside www.jbpb.dk/vilkaar, og du kan altid rekvirere en opdateret gebyrliste ved at kontakte banken.
13. Fortrydelsesret
Vi bekræfter hermed, at du har en fortrydelsesret på to uger fra den dag, hvor denne aftale er underskrevet Læs mere i vedlagte bilag ”oplysning om fortrydelsesret”.
14. Ikrafttræden
Denne aftale vil først træde i kraft to uger efter den dato, hvor denne aftale blev underskrevet. Derfor vil der ikke blive gennemført handler, før denne aftales ikrafttræden.
15. Underskriftsberettigede og erklæring
Til: Jyske Bank, Private Banking Copenhagen
Vi bekræfter hermed at der på et møde (Mødet) mellem Ansøgerens tegningsberettigede blev besluttet at åbne en investeringskonto hos Jyske Bank. I henhold til de vedtagne beslutninger (kopi vedlægges denne ansøgning), giver vi indtil videre nedenstående personer fuldmagt til denne konto (eller eventuelle fremtidige konti), herunder ret til at lukke kontoen:
Underskrift
Underskrift
Underskrift
Navn på underskriver
Navn på underskriver
Underskrift
Navn på underskriver
Navn på underskriver
Underskrift
Navn på underskriver
Vedr.:
Enhedens fulde juridiske navn (i det efterfølgende kaldet ”Ansøger”)
Instrukser til banken skal afgives af: (marker kun ét felt)
en af ovenstående
Særlige underskriftregler, som følger:
den første af de ovenstående samt en af de øvrige
to af ovenstående
alle de ovenstående
Nærværende fuldmagt gælder indtil banken modtager besked om dens tilbagekaldelse i brev underskrevet af en af selskabets tegningsberettigede. Vi accepterer at alle instrukser til banken i forbindelse med denne fuldmagt skal udfærdiges på engelsk.
 
Vi bekræfter, at oplysninger og erklæringer i denne ansøgning samt i formularerne med personoplysninger, der er udfyldt i forbindelse med denne ansøgning, efter vores bedste overbevisning er sande, fyldestgørende og korrekte og at eventuelle væsentlige ændringer i nævnte forhold straks vil blive meddelt banken. 
Ved udarbejdelsen af denne ansøgning har vi kontrolleret, at:
Alle relevante afsnit i formularen er udfyldt, samt at de beskrivende oplysninger i forbindelse med finansieringskilden opfylder kravene (se Vejledning, A.4. Verificering af finansieringskilde og aktiviteter);
Formularen Personoplysninger er udfyldt for hver nøgleperson (se Vejledningen, B.1. Nøglepersoner);
de nødvendige virksomhedsdokumenter er vedlagt (se Vejledningen, A.1. Selskabsdokumentation);
dokumenter, der bekræfter nøglepersonernes adresse er vedlagt (se Vejledningen, B.2.Bekræftelse af identitet og adresse); 
kopier af originaldokumenter er behørigt bekræftet af en dertil bemyndiget person (se Vejledningen, B.3. Bekræftelse af dokumenter). 
Når Jyske Bank har modtaget den underskrevne ansøgningsformular, kan banken kontakte mig/os for at diskutere de investeringsmuligheder, der passer bedst til selskabets finansielle ønsker og behov. Ved min/vores underskift på denne formular, giver jeg/vi samtidig Jyske Bank lov til at kontakte mig/os på ovenstående telefonnummer, faxnummer eller e-mail i forbindelse med investeringer gennem Jyske Bank eller med forslag til nye investeringer.
 
Ved min/vores underskrift anerkender jeg/vi modtagelsen af oplysningsskema om beskyttelse af indskud, som er vedlagt denne åbningsformular.
 
Underskrevet af Bestyrelsesformanden/Direktøren på vegne af Ansøgeren: 
 
Underskrift
Navn på underskriver
Underskrift
Navn på underskriver
Dato
Dato
Bestyrelsesmedlemmers tilsagn i forbindelse med ihændehaveraktier
I forbindelse med ansøgningen om at åbne en konto hos Jyske Bank bekræfter vi, at (markér det relevante felt):
Nærværende afsnit skal udfyldes, såfremt ansøgeren er et aktieselskab og vedtægterne (eller tilsvarende bestemmelser) tillader udstedelse af ihændehaveraktier.
 
Til Jyske Bank, Private Banking Copenhagen
Den del af selskabets anmeldte kapital, der er udstedt til ihændehaver, bliver tilbagekaldt og erstattet med navnenoterede aktier. Derudover garanterer vi, at selskabet ikke vil udstede yderligere ihænde-haveraktier uden bankens skriftlige samtykke, så længe den har konto i banken.
Ingen del af selskabets anmeldte aktiekapital er udstedt til ihændehaver. Derudover garanterer vi, at selskabet ikke vil udstede ihændehaveraktier uden bankens skriftlige samtykke, så længe den har en konto i banken.
Den del af selskabets anmeldte kapital, der er udstedt til ihændehaver, opbevares af en af Jyske Bank anerkendt depotbank*), så længe kontoforholdet består. Derudover garanterer vi, at selskabet ikke vil udstede yderligere ihændehaveraktier uden bankens skriftlige samtykke, så længe den har konto i banken.
På vegne af selskabet  
*) kontakt venligst banken for rekvisition af en liste over depotbanker godkendt af banken
På vegne af Depositar:
Vi erklærer hermed, at vi er indehavere af ovennævnte originale ihændehaveraktier udstedt af selskabet.
Vi forpligter os til at besidde aktierne så længe selskabet har konto hos Jyske Bank samt til ikke at indløse aktierne eller foretage ændringer i ejerskabsforholdet uden Jyske Banks forudgående skriftlige accept.
Vedr.:
Enhedens fulde juridiske navn (i det efterfølgende kaldet ”Ansøger”)
Underskrift
Navn på underskriver
Underskrift
Navn på underskriver
Dato
Dato
Underskrift
Navn på underskriver
Underskrift
Navn på underskriver
Dato
Dato
Formular, der skal udfyldes af hver nøgleperson i forbindelse med en konto i
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V
Kundenummer:
1. Personoplysninger
Beskæftigelse:
Fornavn(e):
Efternavn(e):
Fødested:
Fødelsdato(DD/MM/ÅÅ):
Født i (land):
Jeg er statsborger i (land(e)):
Jeg er skattmæssigt hjemhørende i (land(e)):
Skattmæssigt identifikationsnummer:
(det identifikationsnummer du bruger ved skattemæssig selvangivelse)
Adresse:
Postnr./By/Land:
Telefon (privat):
Mobiltelefon:
Andet telefon:
Faxnr.:
E-mail-adresse:
2. Primær bopælsadresse
For så vidt angår kontohavers status i henhold til amerikansk rentebeskatning, skal Jyske Bank, Private Banking Copenhagen i henhold til sin forpligtelse som QI (Qualified Intermidiary)og jf. FATCA anse nærværende person for (markér de relevante felter):
3. U.S. status
-
amerikansk statsborger (enkelt eller dobbelt statsborgerskab)
-
udenlandsk statsborger med opholdstilladelse i USA
(fx “green card holder” eller overvejende fysisk ophold i USA inden for det sidste eller to forrige år).
-
skattepligtig i USA af andre årsager
(fx dobbelt bopæl, fælles skatteindberetning som ægtefælle, afkald på amerikansk statsborgerskab eller på opholdstilladelse efter langvarigt ophold).
Hvis jeg markerer et af ovenstående felter med ”Ja”, skal Jyske Bank modtage  en W9-formular.
 
Jeg forpligter mig til at underrette banken om ændringer i min status som Ikke-US Person i henhold til de amerikanske skatteregler. 
 
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger er korrekte.
Underskrift
Dato:
Sted:
Underskrift:
Formular, der skal udfyldes af hver nøgleperson i forbindelse med en konto i
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V
Kundenummer:
1. Personoplysninger
Beskæftigelse:
Fornavn(e):
Efternavn(e):
Fødested:
Fødelsdato(DD/MM/ÅÅ):
Født i (land):
Jeg er statsborger i (land(e)):
Jeg er skattmæssigt hjemhørende i (land(e)):
Skattmæssigt identifikationsnummer:
(det identifikationsnummer du bruger ved skattemæssig selvangivelse)
Adresse:
Postnr./By/Land:
Telefon (privat):
Mobiltelefon:
Andet telefon:
Faxnr.:
E-mail-adresse:
2. Primær bopælsadresse
For så vidt angår kontohavers status i henhold til amerikansk rentebeskatning, skal Jyske Bank, Private Banking Copenhagen i henhold til sin forpligtelse som QI (Qualified Intermidiary)og jf. FATCA anse nærværende person for (markér de relevante felter):
3. U.S. status
-
amerikansk statsborger (enkelt eller dobbelt statsborgerskab)
-
udenlandsk statsborger med opholdstilladelse i USA
(fx “green card holder” eller overvejende fysisk ophold i USA inden for det sidste eller to forrige år).
-
skattepligtig i USA af andre årsager
(fx dobbelt bopæl, fælles skatteindberetning som ægtefælle, afkald på amerikansk statsborgerskab eller på opholdstilladelse efter langvarigt ophold).
Hvis jeg markerer et af ovenstående felter med ”Ja”, skal Jyske Bank modtage  en W9-formular.
 
Jeg forpligter mig til at underrette banken om ændringer i min status som Ikke-US Person i henhold til de amerikanske skatteregler. 
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger er korrekte.
Underskrift
Dato:
Sted:
Underskrift:
1.
Formål med aftalen
Formålet med denne aftale er at give dig ret til at handle finansielle instrumenter gennem Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V.
Kundekategori
Kategori
Kort beskrivelse
2.
Ifølge bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel skal vi kategorisere vores kunder i en af følgende kategorier: 
Detailkunder
Kunder, der får den største investorbeskyttelse i henhold til bekendtgørelsen.
Store virksomheder, der opfylder 2 af følgende 3 kriterier:
- Egenkapital større end 2 mio. euro
- Balance større end 20 mio. euro
- Nettoomsætning større end 40 mio. euro
Professionelle kunder
Godkendte modparter
Finansielle institutioner, der typisk kontrolleres af Finanstilsynet.
Du er kategoriseret som detailkunde, hvilket giver dig den højeste grad af investorbeskyttelse ifølge reglerne. 
Ifølge reglerne skal vi oplyse dig om, at du kan anmode om at blive omkategoriseret. I den forbindelse skal vi undersøge og sikre, at reglerne for den ønskede omkategorisering er opfyldt. Vi kan aftale, at ændringen skal gælde for alle handler med finansielle instrumenter eller for en instrumentkategori.
 
Ønsker du at anmode om at blive omkategoriseret, skal du kontakte din rådgiver eller du kan hente en omkategoriseringsanmodning/blanket på www.jbpb.dk/vilkaar.
For alle vores kunder udarbejder vi en investeringsplan indeholdende en risikoprofil og rådgiver med udgangspunkt heri. 
 
Når du har fået fastlagt din profil, kan du fremover modtage investeringsrådgivning under denne aftale. Din investeringsplan udarbejdes og opdateres løbende i samarbejde med dig, og den vil blive brugt som en integreret del af rådgivningen. Hvis vi ikke modtager fyldestgørende oplysninger fra dig, kan vi ikke fastlægge din investeringsplan.
 
Det er i investeringsplanen, at vi definerer dit formål med investering, din risiko og investeringshorisont. Hvis vi vurderer, at en handel ikke passer til din investeringsplan, vil vi fraråde dig at foretage handlen. Du kan dog fortsat gennemføre handlen, hvis du ønsker det.
 
Hvis du har givet en anden fuldmagt til at disponere på dine vegne, er det vigtigt, at du informerer denne om din risikoprofil og en eventuel senere ændring af den.
Investeringsplan
3.
Handel med rådgivning
3.1.
Du kan som investeringskunde i Jyske Bank handle alle typer af finansielle instrumenter, som Jyske Bank rådgiver dig om. Jyske Bank har opdelt de finansielle instrumenter i tre handelsklasser. Du kan læse mere om handelsklasserne og de finansielle instrumenter på Jyske Banks hjemmeside www.jbpb.dk/vilkaar. Hvis du vælger en af bankens investeringsprodukter, er det aftalen for dette produkt, der regulerer den investeringsrådgivning, vi yder dig.
a.
Simple finansielle instrumenter; 
Omfatter de fleste noterede aktier, obligationer samt investeringsbeviser. Her foretager vi ingen vurdering af dit kendskab til eller erfaring med de nævnte finansielle instrumenter.
b.
Øvrige finansielle instrumenter; 
Omfatter mere komplekse finansielle instrumenter som certifikater og strukturerede produkter. På baggrund af dit kendskab og erfaring giver din rådgiver dig en generel information om, hvorvidt handlen med et givet finansielt instrument passer til dig. 
Hvis vi ikke modtager fyldestgørende oplysninger om din erfaring med og kendskab til de finansielle instrumenter, kan vi ikke foretage en vurdering af hvorvidt et finansielt instrument vil passe til dig. Du kan dog fortsat gennemføre handlen, hvis du ønsker det.
 
Du kan læse mere om handel med og uden rådgivning i vores forretningsbetingelser ”Sådan handler Jyske Bank”. Her kan du også læse om, hvilke typer finansielle instrumenter du kan handle og i hvilke situationer. 
Det vil også være muligt for dig at handle uden investeringsrådgivning. Ved handel uden investeringsrådgivning udfører Jyske Bank ordrer fra dig udelukkende baseret på dine ønsker for de konkrete handler. Det er vigtigt, at du ved disse handler er opmærksom på, at du handler på eget initiativ og uden investeringsrådgivning.
 
Vi opdeler handel uden investeringsrådgivning i to grupper. 
Handel uden rådgivning
3.2.
Af dokumentet ”Information om handelsadgang” fremgår hvilke typer af værdipapirer du har adgang til at handle. 
 
Der kan med banken indgås særlig aftale om reduktion af de værdipapirtyper, der er handelsadgang til. 
 
Ved fællesdepoter (med flere ejere) vil handelsadgang være fællesmængden for de forskellige ejeres handelsadgange.
Handelsadgang
3.3.
a.
Jyske Banks ordreudførelsespolitik
b.
Jyske Banks politik for håndtering af interessekonflikter
c.
Beskrivelse af finansielle instrumenter, som du kan handle i Jyske Bank (Handelsklasser)
d.
Priser
f.
Information omkring risikomærkning af værdipapirer/ finansielle instrumenter og andre investeringsprodukter
Vi vil anbefale dig at se på vores hjemmeside med jævne mellemrum. Her varsler vi væsentlige ændringer i politikkerne eller øvrige vilkår. 
e.
Oversigt over samarbejdspartnere i forbindelse med investeringsservice
Du indvilliger i at samarbejde om udarbejdelsen af investeringsprofilen. Herunder at give de relevante oplysninger, som Jyske Bank måtte finde nødvendige, samt informere banken om relevante ændringer i dine personlige forhold. Ændringer i personlige forhold kan f.eks. være ændringer i formue som følge af markedsudvikling, ændringer i din civile status eller arveforskud.
 
På vores hjemmeside www.jbpb.dk/vilkaar kan du bl.a. finde følgende informationer:
Rettigheder og pligter 
4.
Almindelige betingelser
5.
Jyske Banks generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler Jyske Bank” er gældende for denne aftale. Du bekræfter at have modtaget en kopi af betingelserne. Du kan finde forretningsbetingelserne på vores hjemmeside www.jbpb.dk/vilkaar.
Underskrift
6.
Med denne aftale bliver du investeringskunde hos Jyske Bank, og du er dermed indforstået med de forpligtelser og betingelser, som denne aftale indeholder. 
 
Med din underskrift samtykker du i:
a.
bankens ordreudførselspolitik, 
b.
at du på vores hjemmeside www.jbpb.dk/vilkaar kan læse om ordreudførelsespolitikken, politikken for håndtering af interessekonflikter, de forskellige typer finansielle instrumenter du kan handle, prisoplysninger, oplysninger om samarbejdspartnere i forbindelse med investeringsservice samt information omkring risikomærkning af værdipapirer/finansielle instrumenter og andre investerings-produkter,
c.
at fremtidige væsentlige ændringer i ovenstående varsles på hjemmesiden.
d.
at dine ordrer vedrørende finansielle instrumenterer optaget til handel på et reguleret marked (fx OMX, det tidligere Københavns Fondsbørs) eller en multilateral handelsfacilitet (fx First North), kan handles direkte med Jyske Bank som modpart. Dvs. at du handler med Jyske Bank over bankens egenbeholdning.
Underskrift (1. kontohaver)
Navn (2. kontohaver)
Underskrift (2. kontohaver
Navn (1. kontohaver)
Sted og dato
Sted og dato
1.
Fortrydelsesret
Efter den danske forbrugeraftalelovs § 18 kan du som forbruger fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse inden for 14 dage, hvis aftalen er indgået 
uden at du fysisk har mødt din rådgiver, dvs. en såkaldt fjernsalgsaftale. Aftalen kan fx være indgået via telefon, mail eller Jyske Netbank.
i banken, via telefon, mail eller Jyske Netbank, men efter du har mødtes med din rådgiver uden for banken
Jyske Bank tilbyder dig ret til at fortryde de fleste aftaler, uanset om de er indgået efter et møde med din rådgiver i banken eller andetsteds. Der gælder dog visse undtagelser. Se nedenfor.
uden for banken, fx på et møde hos dig eller på din arbejdsplads 
•
•
•
Særlige regler for individuelle pensionsordninger
1.1 
Du kan fortryde en aftale om individuel pensionsordning, der er indgået på en af de ovennævnte måder inden for 30 dage.
Fortrydelsesfristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen. Men ikke før du har fået de oplysninger, du efter forbrugeraftaleloven har krav på, blandt andet om fortrydelsesretten og oplysninger om det produkt, du har bestilt. Du skal have disse oplysninger på skrift, fx i din Netboks eller på papir. Hvis du fx indgår aftalen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag.
Beregning af frist
1.2
Betaling, hvis du fortryder
1.3
Hvis du udnytter fortrydelsesretten, skal du tilbagelevere det, du har modtaget. Banken skal betale det beløb tilbage, som du har betalt, bortset fra bankens ekspeditionsomkostninger og andre omkostninger, fx tinglysningsafgifter eller omkostninger i forbindelse med vurdering af din ejendom. 
Afhængig af sagens omfang, kan banken beregne en timepris for sit arbejde, hvis du udnytter din fortrydelsesret.
Fortryder du en aftale, skal du ringe eller skrive til:
Jyske Bank Private Banking Copenhagen
Vesterbrogade 9
DK-1780 København V
inden fristen udløber. Hvis du vælger at skrive til os, er det nok, at du har sendt beskeden inden fristen udløber. Vil du sikre dig bevis for, at du har overholdt fristen, kan du fx sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.
Hvordan fortryder du?
1.4
Du har ikke fortrydelsesret på aftaler om optagelse af realkreditlån og handel med realkreditobligationer. Du har heller ikke fortrydelsesret på aftaler om værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet.
Du har derfor ikke fortrydelsesret på aftaler om fx
• aktier og obligationer
• valuta
• andele i kollektive investeringsforeninger
• futures og optioner
• renteaftaler
• rente- og valutaswaps
• fastkursaftaler
Her har du ikke fortrydelsesret
1.5
Fortrydelsesretten bortfalder inden fristen udløber, når aftalen efter dit udtrykkelige samtykke er blevet helt opfyldt af begge parter. Det vil ofte være tilfældet ved overførsler og betalinger.
Overførsler og betalinger
1.6
Når fortrydelsesfristen er udløbet, kan aftaler opsiges ifølge bestemmelserne i "Sådan handler Jyske Bank" - Generelle forretningsbetingelser eller efter bestemmelserne i de konkrete aftaler.
Når fortrydelsesfristen er udløbet
1.7
Her bortfalder fortrydelsesretten
1.8
Fortrydelsesretten bortfalder for aftaler, der inden fortrydelsesfristen på hhv. 30 dage (pensionsordninger) og 14 dage (øvrige fjernsalgsaftaler) bliver omfattet af en aftale om værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet. I disse tilfælde kan du derfor ikke fortryde indskuddet på aftaler, der inden for fortrydelsesfristen investeres i værdipapirer eller tilknyttes en af bankens investeringspuljer.
Fortrydelsesret – kreditaftaler
 
2.
Efter den danske kreditaftalelovs § 19 kan du som forbruger fortryde en aftale om et lån eller en kredit inden for 14 kalenderdage. Er aftalen omfattet af fortrydelsesret efter både forbrugeraftaleloven og kreditaftaleloven, gælder forbrugeraftaleloven ikke for lånet eller kreditten.
Beregning af frist
2.1
Fortrydelsesfristen for lån og kreditter regnes fra den dag, du har skrevet under eller modtaget aftalevilkår og -betingelser samt oplysninger om vilkår for udnyttelse af fortrydelsesretten. Du skal have disse oplysninger på skrift, fx i din Netboks eller på papir. Hvis du fx indgår kreditaftalen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til onsdag den 17.
Fristen udløber altid på fortrydelsesfristens sidste dag, uanset om den falder på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag eller fredag efter Kristi himmelfartsdag.
Betaling, hvis du fortryder
2.2
Hvis du udnytter fortrydelsesretten, skal du uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at meddelelse om fortrydelse er sendt til banken, tilbagebetale kapitalen og de renter, der er påløbet fra den dato, hvor lånet eller kreditten blev udnyttet, til den dato, hvor kapitalen betales tilbage. 
Banken skal betale de omkostninger tilbage, som du har betalt, bortset fra eventuelle omkostninger til offentlige myndigheder, som ikke kan refunderes, fx tinglysningsafgifter.
Hvordan fortryder du?
2.3
Fortryder du en aftale, skal du følge de anvisninger, der er beskrevet i aftalen. Du skal meddele banken det på papir eller et andet varigt medium, inden fristen udløber. Det er nok, hvis du har sendt beskeden inden fristen udløber.
Når fortrydelsesfristen er udløbet 
2.4
Når fortrydelsesfristen er udløbet, kan aftaler opsiges ifølge bestemmelserne i "Sådan handler Jyske Bank" - Generelle forretningsbetingelser eller efter bestemmelserne i de konkrete aftaler.
Oplysninger om Jyske Bank
3.
Vores hjemsted er beliggende:
Jyske Bank, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg
Jyske Bank er registreret under CVR-nummer 17616617
Grænse for beskyttelsen: 
Indskud i Jyske Bank er beskyttet af:
Garantiformuen (1)  
100.000 EUR pr. indskyder pr. kreditinstitut (2), svarende til ca. 750.000 kr. 
Følgende varemærker er en del af dit kreditinstitut: FinansNetbanken
Hvis du har flere indskud i det samme kreditinstitut: 
Alle dine indskud i det samme kreditinstitut er »samlet«, og summen er omfattet af grænsen på 100.000 EUR svarende til ca. 750.000 kr.(2)
Hvis du har en fælleskonto med en eller flere andre personer:  
Grænsen på 100.000 EUR svarende til ca. 750.000 kr. gælder separat for hver indskyder (3)
Tilbagebetalingsperiode hvis kreditinstituttet ikke kan indfri sine forpligtelser: 
7 arbejdsdage (4)   
 
Danske kroner 
Tilbagebetalingsvaluta: 
Kontakt: 
Garantiformuen
Kalvebod Brygge 43
DK-1560 København V 
Telefon (+45) 33 14 62 45
Mail: gii@gii.dk
www.gii.dk 
Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger: 
1)
  
2)
 
 
 
 
 
 
 
3)
 
 
 
 
 
 
 
4) 
Dit indskud er dækket af en lovbestemt indskudsgarantiordning. Hvis insolvens skulle opstå, vil dine indskud blive tilbagebetalt op til 100.000 EUR, svarende til ca. 750.000 kr. af indskudsgarantiordningen.Hvis et indskud er indisponibelt, fordi et kreditinstitut er ude af stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser, tilbagebetales indskydere af en indskudsgarantiordning. Tilbagebetalingen dækker højst 100.000 EUR, svarende til ca. 750.000 kr. pr. kreditinstitut. Det betyder, at alle indskud i det samme kreditinstitut lægges sammen for at fastsætte dækningsniveauet. Hvis en indskyder f.eks. har en opsparingskonto med 90.000 EUR og en anfordrings-konto med 20.000 EUR, får vedkommende kun tilbagebetalt 100.000 EUR, svarende til ca. 750.000 kr. Denne metode anvendes også, hvis et kreditinstitut driver virksomhed under forskellige varemærker. Jyske Bank driver også virksomhed under FinansNetbanken. Det betyder, at alle indskud med et eller flere af disse varemærker tilsammen dækkes med højst 100 000 EUR, svarende til ca. 750.000 kr.  I tilfælde af fælleskonti finder grænsen på 100.000 EUR anvendelse på hver indskyder. Indskud på en konto, som to eller flere personer har adgang til som deltagere i et interessentskab, en sammenslutning eller en gruppering af tilsvarende art, som ikke har status som juridisk person, lægges dog sammen og behandles, som om de var foretaget af en enkelt indskyder, med henblik på beregningen af grænsen på 100.000 EUR svarende til ca. 750.000 kr. I nogle tilfælde er indskud, som i henhold til lov har et socialt formål, indskud som følge af erstatning eller godtgørelse for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse samt indskud som følge af ikke-erhvervsmæssige transaktioner vedrørende fast ejendom over 100.000 Euro svarende til ca. 750.000 kr. beskyttet. Indskud på pensionskontoret er dækket fuldt ud. Flere oplysninger kan findes på www.gii.dk.TilbagebetalingDen ansvarlige indskudsgarantiordning er:Garantiformuen, Kalvebod Brygge 43, DK-1560 København V, Telefon (+45) 33 14 62 45, 
Mail: gii@gii.dk - www.gii.dk.Indskuddene (højst 100.000 EUR, svarende til ca. 750.000 kr.) tilbagebetales via ordningen senest inden for 7 arbejdsdage. Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted inden for disse frister, bør du rette henvendelse til indskudsgarantiordningen, idet den periode, inden for hvilken der kan fremsættes krav om tilbagebetaling, kan udløbe efter en vis frist. Yderligere oplysninger kan findes på www.gii.dk.Andre vigtige oplysningerNormalt er alle detailindskydere og virksomheder dækket af indskudsgarantiordninger. Undtagelser i forbindelse med visse indskud anføres på webstedet for den ansvarlige indskudsgarantiordning. Dit kreditinstitut oplyser også efter anmodning indskyderen om, hvorvidt visse produkter er dækket eller ej. Hvis indskuddene er dækket, bekræfter kreditinstituttet det også på kontoudtoget.
PBC_CompanyAccount_Package_DA
04.03.2016 Indsat nyt afsnit i SafecustodyAgreement afsnit 3.3. Handelsadgang pfa. Dorte H. Pedersen
08.06.2015 Sat Garantiformular som sidste side (side 21)
tilføjet tekst på side 12: Ved min/vores underskrift anerkender jeg/vi modtagelsen af oplysningsskema om beskyttelse af indskud, som er vedlagt denne åbningsformular. - pfa. Dorte
20.04.2015 Ny 
16.12.2002
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