
 

 

Ændring i ”Sådan handler Jyske Bank”  21. 

november 2014 

Nedennævnte afsnit har fået ny ordlyd: 

 

10. Valørregler, rente- og 
provisionsberegning 
Rente og provision beregnes som udgangspunkt dagligt. Hvad 
der gælder for en konkret konto, kan du få oplyst i banken. 
 

Valørdagen (rentedatoen) er den dag, hvor en indbetaling, 
udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for 
beregningen af renter på en konto. 
 

Registreringsdagen er den dag, hvor banken registrerer en 

bevægelse på en konto. 

Bogføringsdagen er den bankdag, hvor en registreret 

kontobevægelse bogføres. En kontobevægelse bogføres senest 

førstkommende bankdag efter registreringen.  

Bankdage/ekspeditionsdage er alle dage undtagen lørdage, 
søn- og danske helligdage, grundlovsdag, fredag efter Kristi 
himmelfartsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.  
 
Når banken har registreret en kontobevægelse, vil den fremgå 
af oversigter over kontoens posteringer og være opstillet i 
rækkefølge i forhold til registreringsdagen. 
 
Valørdagen er ved 

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

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

 overførsler fra tredjemand i Jyske Bank til 
betalingskonti: bogføringsdagen. 

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

 overførsler modtaget fra andre danske 
pengeinstitutter til betalingskonti: 
bogføringsdagen.  

 overførsler modtaget fra andre danske 
pengeinstitutter til andre konti end betalingskonti: 
første bankdag efter bogføringsdagen. 

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

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

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

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

 hævning i kortterminal: bogføringsdagen. 

 overførsel mellem egne konti i Jyske Bank i samme 
valuta: bogføringsdagen. 

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

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

13. Overtræksrente, rykkergebyr m.v. 
Hvis en konto overtrækkes, kommer i restance, misligholdes 
eller udnyttes i strid med aftalen, kan banken kræve  

 overtræksrente eller morarente  

 gebyr for at udsende rykkerbreve 

 gebyr for overdragelse til inkasso 

 dækning af udgifter til inkasso og juridisk bistand 
hertil. 
 

Du kan se størrelsen af rykkergebyret i bankens rykkerbrev og 
prisliste. Du kan kontakte os, hvis du vil høre nærmere om 
øvrige gebyrer og satsen for overtræk. Har du en 
betalingskonto, fremgår satsen for overtræk af dit 
kontoudskrift. 
 
Banken kan vælge at standse rentetilskrivningen 
administrativt og regnskabsmæssigt på misligholdte 
fordringer. Det betyder ikke, at vi giver afkald på at få forrentet 
vores krav og på at kræve dækning for senere påløbne 
omkostninger. Dette gælder uanset, hvad der fremgår af 
oversigter over kontoens posteringer, selvbetjeningssystemer 
mv. 
 

14. Forbehold ved indbetalinger 
Indbetalinger, der ikke sker kontant, bogfører banken med det 
forbehold, at banken modtager beløbet. Det gælder også for 
indbetalinger med checks, der er trukket på konti i banken. 
 
Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt på kvitteringer 
eller i andre meddelelser om indbetalingen. 
 
Indbetalinger kan være registreret og være til disposition før 

bogføringsdagen. Banken indberetter til offentlige 

myndigheder ud fra bogføringsdagen. Du er ansvarlig for at 

indbetalinger foretages  i så god tid, at beløbet indberettes 

som tilsigtet. 

15. Kontrol af kontoudskrifter 
Du er forpligtet til løbende at gennemgå posteringerne på dine 
konti. Er der posteringer, som du ikke kan vedkende dig, skal 
du snarest muligt kontakte banken. 
 
Indsigelser vedrørende betalingstransaktioner, omfattet af lov 
om betalingstjenester, skal dog ske, inden der er gået 13 
måneder efter, at transaktionen er gennemført. 
 



 

 

16. Betalinger fra dine konti 
Betalingskonti er alle konti, der er oprettet til at gennemføre 
betalingstransaktioner. 
 
Banken fastsætter, hvilke kontotyper der er betalingskonti, og 
du kan derfor ikke gennemføre betalingstransaktioner fra alle 
dine konti i banken. 
 

Gennemførelsestiden er den tid, det tager, inden en 

betalingstransaktion registreres på modtagerens konto. Den 

maksimale gennemførelsestid for betalinger er én bankdag, 

dog maksimalt to bankdage for papirbaserede betalinger, fx 

indbetalingskort. Der gælder dog særlige vilkår for 

udenlandske betalinger og betalinger i fremmed valuta. Du 

kan se vilkårene i ”vilkår for udenlandske betalinger”  

Modtager vi en betalingsordre mod slutningen af en bankdag, 
anser vi betalingsordren som modtaget den næste bankdag. 
 
Hvornår bankdagen slutter, afhænger af, hvilken type 
betalingsordre du afgiver. Du kan kontakte banken for at få 
oplyst sluttidspunktet for de forskellige typer af 
betalingstransaktioner. 
 
Udbetalinger kan være registreret før bogføringsdagen og kan 

have påvirket din dispositionssaldo. Banken indberetter til 

offentlige myndigheder ud fra bogføringsdagen. Du er 

ansvarlig for at foretage udbetalinger i så god tid, at beløbet 

indberettes som tilsigtet. 

Du kan tilbagekalde betalingsordrer til og med bankdagen 

inden den bankdag, du ønskede, at ordren skulle gennemføres. 

Du kan tilbagekalde betalingsordrer indenfor de frister, der 

gælder for de enkelte typer af betalingstransaktioner. 

Banken kan afvise en betalingsordre, hvis der ikke er 

dækning på den konto, betalingen skal hæves på. 

19. Betalingstransaktioner i valuta 
For grænseoverskridende betalinger gælder ”vilkår for 
udenlandske betalinger”, som du kan se på www.jbpb.dk eller 
få udleveret i banken. 
 
For betalingstransaktioner på betalingskort, herunder også 
betalinger, omfattet af lov om betalingstjenester, anvender vi 
følgende 3 principper: 
 

Markedskurs: Vi offentliggør kursen på www.jbpb.dk 
 

Officiel kurs (Nationalbanken): Vi fastsætter kursen på 
baggrund af Nationalbankens valutakurs. Vi offentliggør 
kursen på www.jbpb.dk 
 

Individuel kurs: Vi aftaler kursen for hver transaktion. 
 

Hvilket princip, vi anvender for betalingstransaktionen, 
afhænger af både transaktionstype og valuta. Du kan kontakte 
banken for at få oplyst princippet, den kurs og det eventuelle 
tillæg eller fradrag, vi anvender. 
 
Vi kan altid uden varsel ændre markedskurs på bankens 
hjemmeside www.jbpb.dk eller officiel kurs ved ændringer i 
Nationalbankens valutakurs. 
 
For alle 3 kursprincipper tillægger eller fradrager vi marginal. 
Vi offentliggør marginaler på bankens hjemmeside. Ændring i 
valutamarginaler sker i overensstemmelse med 
forretningsbetingelsernes vilkår om ændring af gebyr. 
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