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1. Personlige oplysninger

Formular til brug ved åbning af en konto og depot i Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V

Mail-adresse
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 mit/vores engagement 
med banken med samme retsvirkning, som hvis kommunikationen foregår skriftligt 
eller mundtligt

Telefon (privat)

Land

Post nr./By

Primær bopælsadresse

Skattemæssig identifikationsnummer

Jeg er skattemæssig hjemhørende i (land(e))

Jeg er statsborger i (land(e))

Fødselsdato (DD/MM/ÅÅ)

Fødested og fødeland

Kontohaver 2

NavnNavn

Kontohaver 1

Mail-adresse
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 mit/vores engagement 
med banken med samme retsvirkning, som hvis kommunikationen foregår skriftligt 
eller mundtligt

Telefon (privat)

Land

Post nr./By

Primær bopælsadresse

Skattemæssig identifikationsnummer

Jeg er skattemæssig hjemhørende i (land(e))

Jeg er statsborger i (land(e))

Fødselsdato (DD/MM/ÅÅ)

Fødested og fødeland

Nuværende beskæftigelse

Ja – hvad var din tidligere beskæftigelse? 

Nej

Har du ændret beskæftigelse de seneste 12 måneder?

Nuværende beskæftigelse

Har du ændret beskæftigelse de seneste 12 måneder?

Nej

Ja – hvad var din tidligere beskæftigelse? 

Er du i familie med eller har du samarbejdet med en 
person, som de seneste 12 måneder har haft et 
højerestående offentligt erhverv? (f.eks. statsledere, 
ministre, parlamentsmedlemmer, højesteretsdommere, 
ambassadører, chargés d’affaires, medlemmer af 
statsejede virksomheders administrative, styrende eller 
kontrollerende organer, eller højtstående officerer i de 
væbnede styrker)

Nej

Er du i familie med eller har du samarbejdet med en 
person, som de seneste 12 måneder har haft et 
højerestående offentligt erhverv? (f.eks. statsledere, 
ministre, parlamentsmedlemmer, højesteretsdommere, 
ambassadører, chargés d’affaires, medlemmer af 
statsejede virksomheders administrative, styrende eller 
kontrollerende organer, eller højtstående officerer i de 
væbnede styrker)

Nej
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Ja – hvad er det fulde navn på denne person?Ja – hvad er det fulde navn på denne person?

Fulde navn på personen Fulde navn på personen

Postadresse (angives kun hvis post ikke skal sendes til din bopælsadresse)

Land

Post nr./By

Adresse

-

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

Oprettes en fælles konto, er alle kontohavere indforståede med, at hver enkelt kontohaver råder over 
fælleskonti- og depoter i enhver henseende hver for sig.

Ja NejJaNej

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

-

amerikansk statsborger (enkelt eller dobbelt  
statsborgerskab)

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 Intermediary) og jf. FATCA anse 
nærværende person(er) for (markér de relevante felter):

U.S. status

Kontohaver 2Kontohaver 1

Ja NejJaNej

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 kunde-
magasiner. 
  
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.

Valuta:

Indskud2.

Beløb:
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Betaling3.

Overføres via (bankens navn):

Navn på kontohaver i ovennævnte bank:

Beliggende (land):

Finansieringskilde4.
(beløb, optjeningsperiode, job/funktion, afdødes navn ved arv, adresse ved hussalg, virksomhedsnavn osv.) 

Forventet aktivitet på kontoen

Forventede indgående betalinger 

Finansieringskilde vedr. fremtidige indskud

Størrelsen af forventede indgående 
betalinger

Mindre end 
EUR 1.299

Mere end 
EUR 13.400

EUR 6.700 
- EUR 13.399

EUR 1.300 
- EUR 6.699

Flere end 5 pr. månedFærre end 5 pr. måned

Forventede udgående betalinger 

Størrelsen af forventede udgående 
betalinger

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

Mindre end 
EUR 6.699

Mere end 
EUR 26.700

EUR 13.400 
- EUR 26.699

EUR 6.700 
- EUR 13.399

Flere end 3 pr. månedFærre end 3 pr. måned

Kontoens formål5.
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 skal være opsparing og/eller 
investering, dvs. banken accepterer ikke indskud, hvoraf en del efter kort tid overføres til formål udenfor Jyske 
Bank.

Kodeord6.

Jeg/vi ønsker at mit/vores kodeord skal være (maks. 10 cifre/bogstaver): 

Netbank7.

Jeg/vi ønsker adgang til Jyske Netbank:

Nej

Ja
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Gebyrer8.
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.

Fortrydelsesret9.
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. Der vil derfor ikke blive gennemført handler, før 
fortrydelsesfristen er udløbet.

Underskrift10.

Jeg/vi har hørt/læst om Jyske Bank igennem:

Når jeg/vi underskriver nærværende formular, giver jeg/vi samtidig samtykke til, at Jyske Bank kan kontakte 
mig/os telefonisk eller på mail på ovenstående numre i forbindelse med mine/vores investeringer hos 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.  
  
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 foretrækker. 
 

Underskrift (1. kontohaver)

Navn (2. kontohaver)

Underskrift (2. kontohaver)

Navn (1. kontohaver)

Sted og dato (2. kontohaver)Sted og dato (1. kontohaver)

www.jbpb.dk/vilkaar
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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 investerings-

produkter

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 dato Sted og dato

www.jbpb.dk/vilkaar
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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

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
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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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Grundlæggende oplysninger  
om beskyttelse af indskud

Kunde kopi

PBC - Personal Account (DA) - March 2016

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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Kunde kopi
PBC - Personal Account (DA) - March 2016
1.
Personlige oplysninger
Formular til brug ved åbning af en konto og depot i Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V
Mail-adresse
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 mit/vores engagement med banken med samme retsvirkning, som hvis kommunikationen foregår skriftligt eller mundtligt
Telefon (privat)
Land
Post nr./By
Primær bopælsadresse
Skattemæssig identifikationsnummer
Jeg er skattemæssig hjemhørende i (land(e))
Jeg er statsborger i (land(e))
Fødselsdato (DD/MM/ÅÅ)
Fødested og fødeland
Kontohaver 2
Navn
Navn
Kontohaver 1
Mail-adresse
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 mit/vores engagement med banken med samme retsvirkning, som hvis kommunikationen foregår skriftligt eller mundtligt
Telefon (privat)
Land
Post nr./By
Primær bopælsadresse
Skattemæssig identifikationsnummer
Jeg er skattemæssig hjemhørende i (land(e))
Jeg er statsborger i (land(e))
Fødselsdato (DD/MM/ÅÅ)
Fødested og fødeland
Nuværende beskæftigelse
Ja – hvad var din tidligere beskæftigelse? 
Nej
Har du ændret beskæftigelse de seneste 12 måneder?
Nuværende beskæftigelse
Har du ændret beskæftigelse de seneste 12 måneder?
Nej
Ja – hvad var din tidligere beskæftigelse? 
Er du i familie med eller har du samarbejdet med en person, som de seneste 12 måneder har haft et højerestående offentligt erhverv? (f.eks. statsledere, ministre, parlamentsmedlemmer, højesteretsdommere, ambassadører, chargés d’affaires, medlemmer af statsejede virksomheders administrative, styrende eller kontrollerende organer, eller højtstående officerer i de væbnede styrker)
Ja – hvad er det fulde navn på denne person? 
Nej
Er du i familie med eller har du samarbejdet med en person, som de seneste 12 måneder har haft et højerestående offentligt erhverv? (f.eks. statsledere, ministre, parlamentsmedlemmer, højesteretsdommere, ambassadører, chargés d’affaires, medlemmer af statsejede virksomheders administrative, styrende eller kontrollerende organer, eller højtstående officerer i de væbnede styrker)
Nej
Ja – hvad er det fulde navn på denne person? 
Fulde navn på personen
Fulde navn på personen
Postadresse (angives kun hvis post ikke skal sendes til din bopælsadresse)
Land
Post nr./By
Adresse
-
-
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/vi markerer et af ovenstående felter med ”Ja”, skal Jyske Bank modtage en W9-formular.
 
Jeg/vi forpligter mig/os til at underrette banken om ændringer i min/vores status som Ikke-US Person i henhold til de amerikanske skatteregler.
Oprettes en fælles konto, er alle kontohavere indforståede med, at hver enkelt kontohaver råder over fælleskonti- og depoter i enhver henseende hver for sig.
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
udenlandsk statsborger med opholdstilladelse i USA
(fx “green card holder” eller overvejende fysisk ophold i USA  inden for det sidste eller to forrige år)
-
amerikansk statsborger (enkelt eller dobbelt 
statsborgerskab)
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 Intermediary) og jf. FATCA anse nærværende person(er) for (markér de relevante felter):
U.S. status
Kontohaver 2
Kontohaver 1
Ja
Nej
Ja
Nej
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 kunde-magasiner.
 
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.
Valuta:
Indskud
2.
Beløb:
Betaling
3.
Overføres via (bankens navn):
Navn på kontohaver i ovennævnte bank:
Beliggende (land):
Finansieringskilde
4.
(beløb, optjeningsperiode, job/funktion, afdødes navn ved arv, adresse ved hussalg, virksomhedsnavn osv.) 
Forventet aktivitet på kontoen
Forventede indgående betalinger 
Finansieringskilde vedr. fremtidige indskud
Størrelsen af forventede indgående 
betalinger
Mindre end
EUR 1.299
Mere end
EUR 13.400
EUR 6.700
- EUR 13.399
EUR 1.300
- EUR 6.699
Flere end 5 pr. måned
Færre end 5 pr. måned
Forventede udgående betalinger 
Størrelsen af forventede udgående 
betalinger
Banken vil eventuelt bede digom yderligere oplysninger end dem, du har givet ovenfor samt eventuelt bede dig give os ekstra oplysninger, såfremt aktiviteten på din konto er væsentligt anderledes end det forventede.
Mindre end
EUR 6.699
Mere end
EUR 26.700
EUR 13.400
- EUR 26.699
EUR 6.700
- EUR 13.399
Flere end 3 pr. måned
Færre end 3 pr. måned
Kontoens formål
5.
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 skal være opsparing og/eller investering, dvs. banken accepterer ikke indskud, hvoraf en del efter kort tid overføres til formål udenfor Jyske Bank.
Kodeord
6.
Jeg/vi ønsker at mit/vores kodeord skal være (maks. 10 cifre/bogstaver): 
Netbank
7.
Jeg/vi ønsker adgang til Jyske Netbank:
Nej
Ja
Gebyrer
8.
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.
Fortrydelsesret
9.
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. Der vil derfor ikke blive gennemført handler, før fortrydelsesfristen er udløbet.
Underskrift
10.
Jeg/vi har hørt/læst om Jyske Bank igennem:
Når jeg/vi underskriver nærværende formular, giver jeg/vi samtidig samtykke til, at Jyske Bank kan kontakte mig/os telefonisk eller på mail på ovenstående numre i forbindelse med mine/vores investeringer hos 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. 
 
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 foretrækker.
 
Underskrift (1. kontohaver)
Navn (2. kontohaver)
Underskrift (2. kontohaver)
Navn (1. kontohaver)
Sted og dato (2. kontohaver)
Sted og dato (1. kontohaver)
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 investerings-produkter
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_PersonalAccount 
03.03.2016 Indsat nyt afsnit i SafecustodyAgreement afsnit 3.3. Handelsadgang pfa. Dorte H. Pedersen
28.07.2015 Stavefejl på side  4 ved sted og dato stod i parantes (1. kontobaver) - rettet til kontohaver - pfa- Dorte H. Pedersen
09.06.2015 Indsat ny sidste side med garantiformuen,Ny tekst ved punkt 10 Underskrift: Ved min/vores underskrift anerkender jeg/vi modtagelsen af oplysningsskema om beskyttelse af indskud, som er vedlagt denne åbningsformular.
Sat kunde kopi på garnatiformularen og oplysning om fortrydelsesret. pfa. Dorte H. Pedersen
16.04.2015 Rettet satser under forventet aktivitet på kontoen.
13.04.2015 ny
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PBC
Dorte H. Pedersen
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