
 

 

Ændringer  i ”Sådan handler Jyske Bank” pr. 1. 

November 2009 foranlediget af 

Betalingstjenesteloven. 

Nedennævnte  afsnit har fået ny ordlyd eller er 

nye afsnit. 

 

Indledning 

Generelle forretningsbetingelser gælder for alle 

forretninger mellem Dem og banken. Her kan De læse om 

Deres og bankens rettigheder og pligter. 

Banken kan ændre i forretningsbetingelserne med 

øjeblikkelig virkning, hvis ændringen er til fordel for Dem. 

Ellers vil ændringen ske med tre måneders varsel, 

medmindre at du forinden har givet banken besked, og  i så 

fald betragtes aftalen som ophørt. 

De kan til enhver tid hente de gældende 

forretningsbetingelser på vores hjemmeside www.jbpb.dk, 

eller kontakte Deres rådgiver og få dem udleveret. 

3.9 Betalingskonto 
Betalingskonti er alle konti, der kan benyttes til at foretage 

betalingstransaktioner. Hvis ikke andet fremgår i 

kontobetingelserne, betragtes kontoen som 

betalingskonto. 

4.3 Kommunikation 
Vi kan kommunikere elektronisk, i det omfang det er 

muligt, hvis De har Jyske Netbank. 

De modtager kontoudskrift en gang månedligt på Deres 

betalingskonti, såfremt der i perioden har været 

bevægelser på betalingskontoen.  

Vi sender kontoudskrifter på papir, hvis De har valgt det, 

eller ikke har Jyske Netbank. 

De er forpligtet til at gennemgå Deres elektroniske eller 

papir kontoudskrifter straks ved modtagelsen. Hvis der er 

posteringer, som De ikke kan vedkende Dem, skal De 

snarest muligt kontakte banken. Indsigelser vedrørende 

betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven 

kan ikke ske senere end 13 måneder efter gennemførsel af 

transaktioner, med mindre andet er aftalt. 

Efter behov kan de mod gebyr rekvirere udskrifter, der viser 

den aktuelle saldo. 

Hvert år i januar modtager De en årsopgørelse, der viser en 

oversigt over Deres samlede engagement i banken pr. 

31.12. 

4.8 Gennemførelsestid 
Gennemførelsestiden er den tid, det tager, inden 

betalingstransaktionen krediteres modtagerens konto. 

For betalingstransaktioner omfattet af 

Betalingstjenesteloven er gennemførelsestiden op til 4 

dage. Veksling betragtes som en særskilt transaktion. 

Hvis en betalingstransaktion modtages mod slutningen af 

en bankdag, anses betalingstransaktionen som modtaget 

førstkommende bankdag. 

Hvornår bankdagen slutter, er afhængig af 

betalingstransaktionen. Sluttidspunktet for de forskellige 

typer af betalingstransaktioner oplyses på anmodning. 

5.1 Regler for beregning og tilskrivning af rente 
Banken foretager en daglig beregning af rente for hver 

enkelt konto på følgende måde: 

- Saldoen x den pålydende rente x 1 baseret på 365 
dage pr. år (366 i skudår). 

På visse kontoformer herunder debetsaldi på 

pengemarkedskonti og lån vil renteberegningen dog typisk 

være således: 

- Saldoen x den pålydende rente x 1 baseret på 360 
dage pr. år. 

 
Når den daglige saldo gøres op, tager banken 

udgangspunkt i valørdagen for kontobevægelserne. 

Bogføringsdagen har således ikke betydning for 

renteberegningen. 

På fastforrentede Invest Loan og aftalekonti beregnes 

renten samlet for hele renteperioden på følgende måde: 

- Saldo x pålydende rente x antal dage baseret på 360 
dage pr. år for lån og 365 dage pr. år for indlån. 

 
Valørdagen er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling 

eller anden kontobevægelse får virkning for beregningen af 

renter på en konto. 

Bogføringsdagen er den dag, hvor banken registrerer, at 

der er sket en bevægelse på Deres konto.  

http://www.jbpb.dk/


 

 

Ekspeditionsdage er alle dage undtagen lørdage, søn- og 

helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, Grundlovsdag 

og fredag efter Kr. Himmelfartsdag. 

Når banken har registreret (bogført) en bevægelse på din 

konto, vil bevægelsen fremgå af dit kontoudtog eller 

eventuelle bankbog efter ajourføring. Derfor vil 

bevægelserne på din konto være opstillet i rækkefølge ud 

fra bogføringen frem for ekspeditions- eller valørdagen. 

Ved kontant indbetaling, herunder også check, gælder som 

hovedregel, at første bankdag efter indbetalingen er 

valørdag. 

Ved udbetaling er ekspeditionsdagen valørdag. 

Ved kontant indbetaling i danske kroner (DKK) eller euro 

(EUR) på en betalingskonto er valørdagen samme dag som 

indbetalingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Eksempler på valørdag ved køb fra/salg til konti 

 Udbetalings-

konto 

Indbetalings-

konto 

Overførsel mellem egne 

konti i samme valuta 

d.d. d.d. 

Overførsel mellem egne 

konti i forskellige valutaer 

d.d.  

+ 2 bankdage 

d.d.  

+ 2 bankdage 

Indbetaling af kontanter 

forskellig fra DKK eller EUR 

på betalingskonto 

Indbetaling af kontanter i 

EUR eller DKK på 

betalingskonto 

 d.d.  

+ 1 bankdag 

 

d.d.  

Udbetaling fra 

betalingskonto 

d.d.  

Overførsel mellem egne 

konti i Jyske Bank 

koncernen (fra/til 

udenlandske enheder) 

d.d.  

+ 2 bankdage 

d.d.  

+ 2 bankdage 

 

12.2 Tilsynsmyndighed 
Finanstilsynet, Århusgade 110 ,  2100 København Ø fører 

under reg. nr. 7858 tilsyn med, at banken overholder 

gældende love og bekendtgørelser. 


