Forretningsvilkår for depoter i Danske Bank
Gjelder fra 25. mai 2018

Disse forretningsvilkårene (Forretningsvilkårene)
gjelder for depot (Depotkonto) og verdipapirkonto
(VPS-konto) (samlet sett omtalt som Depot) som en
kunde (Kunde) oppretter hos Danske Bank i henhold
til
en
depotavtale
(Avtalen).
Avtalen
og
Forretningsvilkårene vil samlet sett bli omtalt som
Depotavtalen. Danske Bank leverer de tjenester som
er beskrevet i Forretningsvilkårene (Tjenestene) til
Kunden.
Forretningsvilkårene gjelder for Avtalen med mindre
Kunden og Danske Bank har inngått en særskilt avtale
om noe annet. Forretningsvilkårene gjelder i tillegg til
de alminnelige forretningsvilkår for handel med
finansielle instrumenter som følger med kundeavtale
for ytelse av investeringstjenester. Ved eventuell
motstrid, gjelder Forretningsvilkårene for Danske
Banks levering av Tjenestene til Kunden.
Danske Bank A/S er under tilsyn av det danske
Finanstilsynet. Danske Bank i Norge er under tilsyn av
det norske Finanstilsynet når det gjelder utøvelsen av
de tjenester som tillatelsen omfatter.
1.

Generelt

1.1. Dematerialiserte
og
andre
finansielle
instrumenter
1.1.1. Tjenestene
omfatter
dematerialiserte
finansielle instrumenter som er registrert hos en
verdipapirsentral og andre finansielle instrumenter
som Danske Bank har akseptert å motta til
oppbevaring. De finansielle instrumentene som er
omfattet av Tjenestene oppbevares enten via en
verdipapirsentral som Danske Bank er tilknyttet som
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kontoførende institutt eller via en depotbank som
direkte eller indirekte er valgt/utpekt av Danske Bank
(Depotbank).
1.1.2. Tjenestene omfatter finansielle instrumenter
utstedt i Norge (Norske finansielle instrumenter) og
finansielle instrumenter som er utstedt i utlandet
(Utenlandske finansielle instrumenter) og som
Danske Bank er i stand til å oppbevare enten via en
verdipapirsentral eller en Depotbank.
1.1.3. Enkelte depottyper, som for eksempel
sikkerhetsdepot, pantsatte depot, depot knyttet til
aktiv forvaltningsavtaler eller depot opprettet i
forbindelse med pensjonssparing eller tildeling av
ansatte-aksjer (Særlige depottyper), vil være
underlagt særskilt regulering. For denne type depot
gjelder ytterligere betingelser og vilkår som ikke
fremgår av Forretningsvilkårene. Kunden vil få
informasjon om slike særskilte vilkår ved
opprettelsen av slike særlige depottyper som nevnt i
dette avsnittet.
1.2. Opprettelse av Depot – opplysningsplikt og
fullmaktshavere
1.2.1 Når Kunden oppretter et depot skal Danske
Bank ha opplysninger om Kundens navn, adresse og
personnummer/CVR-nummer. Disse opplysningene
skal dokumenteres ved hjelp av gyldige
legitimasjonsdokumenter. For juridiske personer
skal CVR-nummeret dokumenteres gjennom
fremlegges av firmaattest eller utskrift fra
Enhetsregisteret.

1.2.2 Juridiske personer skal også opplyse om
hvilke land de er skattepliktige til slik at Danske
Bank kan oppfylle de lovpålagte plikter i henhold til
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) og
CRS (Common Reporting Standard).
1.2.3 Skal andre enn Kunden disponere over
Depotet må nødvendige fullmakter fremlegges.
Den/de person(er) som skal ha fullmakt til å
disponere over Depotet, må fremlegge gyldige
legitimasjonsdokumenter som nevnt i avsnittene
ovenfor.
Videre
skal
Danske
Bank
ha
underskriftsprøve av Kunden og eventuelle andre
disposisjonsberettigede. For Kunder med særlig
eierstruktur, for eksempel foreninger, stiftelser og
lignende,
skal
det
fremlegges
ytterligere
dokumentasjon i form av vedtekter og øvrig
dokumentasjon som Danske Bank krever.
1.2.4 Danske Bank kan til enhver tid be Kunden om
å fremlegge ytterligere opplysninger, herunder
dokumentasjon og informasjon som banken er
forpliktet
til
å
innhente
i
henhold
til
hvitvaskingsregelverket og andre relevante regelverk
eller som er nødvendig for at Danske Bank kan levere
Tjenestene.
1.2.5 Kunden er ansvarlig for at de opplysninger
som er gitt og den dokumentasjon som er fremlagt i
forbindelse med Depotavtalen til enhver tid er
korrekte og fullstendige. Kunden er også ansvarlig for
å sørge for at Danske Bank mottar etterspurte
opplysninger og dokumentasjon innen de gitte
tidsfrister. Kundeforholdet forutsetter at Danske

Bank mottar de opplysninger som banken ber om og
at opplysningene er korrekte og fullstendige.
1.2.6 Kunden skal skriftlig informere Danske Bank
om eventuelle endringer i de opplysninger og den
dokumentasjon som er gitt til Danske Bank sammen
med dokumentasjon på de nevnte endringer.
1.3
Oppgjørskonto tilknyttet Depot
1.3.1 Kunden skal opprette en eller flere
bankkontoer i Danske Bank som skal knyttes til
Depotet (Oppgjørskonto). En Oppgjørskonto kobles
etter instruks fra Kunden til Depot og er underlagt
særskilte kontovilkår.
1.3.2 Kunden og Danske Bank kan avtale at
Oppgjørskonto skal være en bankkonto i annen bank
med tillatelse til å drive virksomhet i Norge.
1.3.3 Oppgjørskonto vil bli benyttet til overførsel
av renter, uttrekning, utbytter og til oppgjør for
kjøp/salg av finansielle instrumenter på Depotet.
Oppgjørskontoen vil også bli benyttet til belastning
av depotgebyrer og andre gebyrer knyttet til
Tjenestene.
2. Registrering og oppbevaring
2.1. Eierskap og registrering
2.1.1. Danske Bank registrer kun eierskap til et
finansielt instrument etter instruks fra Kunden.
Danske Bank kontrollerer ikke eierforholdene eller
disposisjonsretten til de finansielle instrumentene
når disse innleveres eller overføres til oppbevaring.
Dette gjelder også for Utenlandske finansielle
instrumenter.
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2.1.2. Finansielle instrumenter, som er utstedt og
registrert hos en norsk verdipapirsentral, hvor
Danske Bank har påtatt seg rollen som kontofører,
oppbevares i et depot som er tilknyttet den aktuelle
verdipapirsentral. Danske Bank er kontofører i
Verdipapirsentralen ASA (VPS) og vil opprette
depotet som en VPS-konto i VPS på den enkelte
Kundes navn med mindre noe annet følger av avtale
med Kunden.
2.1.3. Nærmere regulering knyttet til finansielle
instrumenter registrert i et verdipapirregister
følger av lov om verdipapirregister av 5. juli 2002
nr. 64 slik denne lyder til enhver tid. Ytterligere
opplysninger om regelverket og VPS finnes på VPS
sine hjemmesider.
2.2. Oppbevaring av Kundemidler
2.2.1. Danske Bank plikter å oppbevare finansielle
instrumenter og midler som tilhører Kunden atskilt
fra Danske Banks egne midler. Dette innebærer at
dersom Danske Bank innfører betalingsstans, blir
satt under offentlig administrasjon eller lignende, er
Kunden i utgangspunktet berettiget til å få utlevert
de finansielle instrumentene som er registrert på
Kundens Depot.
2.2.2. Dette gjelder både hvor det finansielle
instrumentet oppbevares i et individuelt depot i
Kundens navn eller i et samledepot. I sistnevnte
tilfelle forutsetter utlevering av det finansielle
instrumentet at det ikke foreligger uenighet om
Kundens eiendomsrett til de aktuelle finansielle
instrumentet.
2.2.3. Danske Bank skal sørge for at Kundens
finansielle instrumenter som oppbevares av Danske
Bank via tredjemann, kan holdes adskilt fra

finansielle instrumenter som tilhører henholdsvis
Danske Bank eller den ovennevnte tredjemann.
Dette gjøres ved at tredjemann som oppbevarer de
relevante finansielle instrumenter benevner
depotene forskjellig i sine systemer.
2.2.4. Dersom den verdipapirsentral eller den
Depotbank som oppbevarer Kundenes finansielle
instrumenter, erklæres konkurs, blir satt under
offentlig administrasjon eller lignende, vil Danske
Bank på vegne av Kunden ta ut de finansielle
instrumenter som i Danske Banks register står
oppført med Kunden som eier, i den grad dette er
tillatt etter lokal lovgivning.
2.3. Bruk av samledepoter
2.3.1. Kunden gir ved signering av Depotavtalen,
Danske Bank rett til å oppbevare Kundens
finansielle instrumenter i et samledepot sammen
med andre finansielle instrumenter som tilhører en
eller flere av Danske Banks øvrige kunder. Denne
retten omfatter alle finansielle instrumenter
uavhengig av om de oppbevares via en
verdipapirsentral eller i en Depotbank.
2.3.2. Finansielle instrumenter som oppbevares i
et samledepot, oppbevares i Danske Banks eller
Depotbankens navn og er hos Danske Bank eller den
relevante Depotbank registrert med informasjon
om
de
finansielle
instrumentene
tilhører
henholdsvis Danske Banks eller den relevante
Depotbanks kunder.
2.3.3. Finansielle instrumenter som oppbevares i
et samledepot vil ikke bli registrert på Kundens
navn, og Kunden kan ikke uten særskilt avtale med
Danske Bank utøve eventuelle individuelle
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rettigheter knyttet til det finansielle instrumentet,
som for eksempel retten til å delta eller stemme på
generalforsamlinger.
2.3.4. Videre har ikke Kunden rett til slik
individuell erstatning som er omtalt i avsnitt 16
dersom Danske Bank innfører betalingsstans, blir
satt under offentlig administrasjon eller lignende, da
en slik erstatning utbetales til samledepotet som
sådan. Dette innebærer at erstatningen til kunder
knyttet til finansielle instrumenter som oppbevares
på et samledepot, fordeles proporsjonalt i forhold til
samledepotets samlede verdi.
2.3.5. Det vil til enhver tid fremgå av Danske
Banks registre hvem som er den reelle eier av de
finansielle instrumenter som oppbevares på et
samledepot.
3.

Danske Banks disposisjonsrett

3.1.
Danske Bank kan disponere over et finansielt
instrument på Kundens Depot i samsvar med
Kundens instrukser og/eller i henhold til
Depotavtalen. Dette gjelder også når Danske Bank
oppbevarer det finansielle instrumentet via et
samledepot eller et individuelt depot etablert hos en
tredjemann.
3.2.
Danske Bank kan om nødvendig overdra
retten til å disponere over et finansielt instrument på
Kundens Depot etter Kundens instruks og/eller i
henhold til Depotavtalen til en verdipapirsentral eller
en Depotbank.
3.3.
Tilsvarende har Danske Bank rett til om
nødvendig å overdra fullmakten til å disponere over et
samledepot til den Depotbank eller annen
Forretningsbetingelser for depot i Danske Bank

samarbeidspartner som Danske Bank har valgt å
bruke.
3.4.
Videre har Danske Bank rett til på vegne av
Kunden å gjennomføre de handlinger og tiltak som er
nødvendige for å overholde gjeldende lover og regler i
en gitt jurisdiksjon eller for at Danske Bank skal kunne
utføre Tjenestene omfattet av Depotavtalen
4.

Forbehold ved overføringer til Oppgjørskonto

4.1.
Når Danske Bank informerer Kunden om
beløp som overføres til Oppgjørskonto knyttet til de
finansielle instrumenter som banken oppbevarer,
skjer dette med forbehold om at Danske Bank
faktisk mottar beløpet.
4.2.
Dersom Danske Bank ikke mottar beløpet
og banken allerede har overført beløpet til Kundens
Oppgjørskonto, er Kunden forpliktet til å
tilbakebetale beløpet umiddelbart til Danske Bank.
4.3.
Ved manglende tilbakebetaling fra Kundens
side og Kunden er en juridisk person, forbeholder
Danske Bank seg retten til å tilbakeføre beløpet.
Forbeholdet gjelder selv om dette ikke er særskilt
nevnt i den enkelte kontoutskrift eller tilsendt
informasjon om at beløpet er satt inn.
5.

Veksling av valuta

5.1.
Beløp som Danske Bank mottar på vegne av
Kunden i en annen valuta enn valutaen på Kundens
Oppgjørskonto, veksles til norske kroner og settes
inn på en Oppgjørskonto i norske kroner. Danske
Bank kan på Kundens anmodning akseptere at
beløpet veksles til en annen valuta som Kunden har
en Oppgjørskonto i.

5.2.
Danske Bank kan veksle beløpet inntil to
bankdager før beløpet settes inn på Kundens
Oppgjørskonto.
5.3.
Danske Bank fastsetter vekslingskurs på
grunnlag av bankens valutakurs på vekslingsdagen.
Danske Banks vekslingskurser offentliggjøres
daglig på bankens hjemmesider.
5.4.
Danske Bank beregner et fradrag i den
valutakurs som er benyttet og overfører deretter
det vekslede beløp til den relevante Oppgjørskonto.
Tilsvarende beregner Danske Bank et tillegg til den
valutakurs som er benyttet ved veksling av beløpet
som skal belastes Kunden Oppgjørskonto.
6. Navnenotering og forvalterregistrering av
finansielle instrumenter registrert i VPS
6.1.
Norske obligasjoner noteres ikke på navn,
men
registreres
på
Kundens
VPS-konto.
Utenlandske obligasjoner registrert i VPS kan
noteres på navn.
6.2.
Norske aksjer skal i henhold til aksjeloven
og allmennaksjeloven noteres på navn.
6.3.
Utenlandske aksjonærer kan i enkelte
tilfeller registreres i aksjeeierregisteret gjennom
godkjent forvalter. I slike tilfeller kan ikke Kunden
utøve selskapsrettslige eierrettigheter i selskapet
som møterett, stemmerett og talerett på
generalforsamlinger.
7. Håndtering av renter, utbytter med mer
7.1.
Danske Bank mottar utbytte og andre
utdelinger på de aksjer som ligger i Kundens Depot
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i VPS på vegne av Kunden for videre kreditering av
Oppgjørskontoen som er knyttet til Depotet.
Tilsvarende gjelder for utenlandske aksjer og
depotbevis for utenlandske aksjer som er notert på
norsk børs og registrert i VPS.
7.2.
Utbytte av aksjer som er registrert i VPS
eventuelt fratrukket utbytteskatt, vil tidligst bli satt
inn på Oppgjørskontoen knyttet til Depotet tre uker
etter generalforsamlingsdato

beløpet som Danske Bank mottar kan være et
nettobeløp fratrukket eventuelle tilbakeholdte
skatter. Danske Bank er ikke ansvarlig for å søke å
få tilbakebetalt slike skatter på utbytte og rente,
med mindre Kunden har inngått en særskilt avtale
med Danske Bank om dette.
8. Registrering av rettigheter og frigivelse

7.3.
Renter og uttrukket beløp av obligasjoner
registrert i VPS blir satt inn på Oppgjørskontoen
knyttet til Kundens Depot ved terminforfall.

8.1.
For finansielle instrumenter registrert hos
VPS, kan Kunden gi en annen megler enn Danske
Bank fullmakt til å handle eller spørre på sitt VPSkonto. Slik fullmakt registreres på Kundens VPSkonto mot betaling av et gebyr.

7.4.
Utbytte fra fondsandeler registrert i VPS
blir satt inn på Oppgjørskonto knyttet til Kundens
Depot. I de tilfeller hvor beløpene utbetales fra VPS
og det ikke er knyttet en Oppgjørskonto til VPSkontoen, vil beløpet bli sendt til Kunden fra VPS på
utbetalingsanvisning.

8.2.
Ved
registrering
av
handelsog
spørrefullmakt skal det foreligge skriftlig fullmakt
fra Kunden. Registrert rettighetshaver og Kunden
mottar endringsmelding fra VPS om registreringen.
Endringsmelding blir også sendt ved endring eller
sletting av tidligere registrerte rettigheter.

7.5.
Avkastningsandeler for rentefond registret
i VPS blir overført til det Depotet der de
fondsandelene
som
er
opphav
til
avkastningsandelene er registrert.

8.3.
Har
Kunden
handlet
finansielle
instrumenter som er registrert i VPS hos en annen
megler enn Danske Bank, frigis angjeldende
finansielle instrumenter etter anmodning fra nevnte
megler mot betaling av et gebyr.

7.6.
Utbytte og renter knyttet til Utenlandske
finansielle instrumenter som oppbevares på
samledepot, vil etter at Danske Bank har mottatt
beløpet bli vekslet om hvis nødvendig og overført til
Oppgjørskontoen som er tilknyttet Kundens Depot.
7.7.
Kunden gjøres oppmerksom på at det i
mange land vil bli tilbakeholdt skatt knyttet til
renteutbetalinger og aksjeutbytter i samsvar med
det enkelte lands lovgivning. Dette innebærer at det
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8.5.
Hvis en rettighet bare gjelder en del av de
finansielle instrumenter som er registrert i et
Depot, vil de finansielle instrumenter som angår
rettigheten bli overført til et nytt depot i den grad
dette er mulig i henhold til gjeldende rett i den
aktuelle jurisdiksjon. Registreringen av rettigheten
skjer da på det nyopprettede depotet.

8.4.
Har Kunden solgt Utenlandske finansielle
instrumenter registrert i depotet hos en annen
megler enn Danske Bank eller ønsker å overføre
Utenlandske finansielle instrumenter fra Depotet til
en annen depotfører, kan Kunden anmode Danske
Bank om å overføre disse finansielle instrumentene
fra depotet til denne megleren eller depotføreren
mot betaling av et gebyr.

9. Nytegning, fondsaksjer, konvertible obligasjoner
og oppkjøpstilbud
9.1. Nytegning,
fondsaksjer
og
konvertible
obligasjoner
9.1.1. Ved nytegning av aksjer eller konvertible
obligasjoner med fortrinnsrett for eksisterende
aksjonærer, vil Kunden bli underrettet fra selskapet
selv eller av selskapets samarbeidspartnere som vil
være
tilrettelegger(e)
og/eller
selskapets
kontofører utsteder (KU) i VPS.
9.1.2. Hvis Danske Bank mottar opplysninger om
nytegning
av
utenlandske
aksjer
og/eller
obligasjoner herunder konvertible obligasjoner,
warrants og utstedelse av fondsaksjer, som ikke er
registrert
i
VPS
fra
sin
utenlandske
forretningsforbindelse og hvis tegningsfristen gjør
det mulig, vil Danske Bank normalt underrette
Kunden om dette per brev sendt i ordinær postgang.
9.1.3. Danske Bank gjør oppmerksom på at
underretningen nevnt ovenfor bare er til orientering
og inneholder ingen anbefalinger fra Danske Bank
om hva Kunden bør foreta seg.
9.1.4. Kunden er selv ansvarlig for å benytte sine
rettigheter innen den fristen som er fastsatt av
selskapet.
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9.1.5. Danske Bank informerer om at avslutning
av en emisjon, herunder bokføring av proveny,
utføres først når avregningsbeløpet er stilt til
Danske Banks disposisjon.
9.2. Oppkjøpstilbud på aksjer i selskap registrert i
VPS
9.2.1. Dersom det fremsettes et kjøpstilbud på
hele eller deler av et selskap registrert i VPS, vil
Kunden bli underrettet fra den som fremsetter
tilbudet eller av dennes samarbeidspartnere som vil
være
tilrettelegger(e)
og/eller
selskapets
kontofører utsteder (KU) i VPS. Kunden har selv
ansvaret for å takke ja til tilbudet innen den fristen
som er fastsatt av kjøper.
10. Særskilte forhold knyttet til Utenlandske
finansielle instrumenter som ikke er registrert i
VPS
10.1. Utenlandske rettsregler
10.1.1. Kunden er i samme omfang som Danske Bank
underlagt den lovgivning og alminnelig praksis som
gjelder for en utsteder av Utenlandske finansielle
instrumenter, en verdipapirsentral eller en Depotbank.
10.1.2. Vilkår for beskyttelse mot kolliderende
rettigheter over Utenlandske finansielle instrumenter,
som ikke er registrert i VPS, kan variere fra
jurisdiksjon til jurisdiksjon.
10.1.3. Gjeldende utenlandsk lovgivning og praksis
kan inneholde særskilte regler og krav som må
oppfylles for at en rettighet knyttet til et finansielt
instrument skal være gyldig, kunne etterleves og/eller
være beskyttet mot kolliderende rettigheter. Kunden
er til enhver tid ansvarlig for å overholde slik regler og
krav.
Forretningsbetingelser for depot i Danske Bank

10.2. Depotstruktur
10.2.1. Med mindre annet er særskilt avtalt med
Kunden, oppbevarer Danske Bank om mulig
utenlandske finansielle instrumenter som ikke er
registrert hos VPS, i et samledepot hos en
verdipapirsentral eller en Depotbank. Dette innebærer
at depotet inneholder finansielle instrumenter
tilhørende flere kunder og at depotet er registrert i
Danske
Bank
navn
eller
Danske
Banks
samarbeidspartners navn merket kundedepot.
10.2.2. I jurisdiksjoner der det ikke er mulig å
opprette samledepot, oppbevarer Danske Bank
Utenlandske finansielle instrumenter, som ikke er
registrert hos VPS, i en individuelt depot hos en
verdipapirsentral eller en Depotbank. Et slikt depot
opprettes i Danske Bank sitt navn på vegne av Kunden.
10.3. Ansvar
10.3.1. Når Danske Bank har valgt en Depotbank,
påtar Danske Bank seg ansvaret for denne
Depotbankens soliditet. Danske Bank påtar seg også
ansvaret hvis Depotbanken erkjenner en feil eller hvis
feilen er fastslått ved rettskraftig dom. Utover dette er
Danske Bank uten ansvar med mindre dette følger av
gjeldende lovgivning.
10.4. Informasjon om og utøvelse av eierrettigheter.
10.4.1. Men mindre annet er særskilt avtalt med
Kunden, kan et Utenlandsk finansielt instrument som
oppbevares i et samledepot eller et individuelt depot i
Danske Banks navn, ikke registreres på Kundens navn.
Kunden kan dermed ikke uten særskilt avtale med
Danske Bank utøve de individuelle rettigheter som er
knyttet til det finansielle instrumentet, som for
eksempel retten til å delta i eller stemme på
generalforsamlinger.

10.4.2. Danske Bank informerer ikke Kunden om
ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger og
sender ikke særskilt informasjon vedrørende
utstederen av et Utenlandsk finansielt instrument,
med mindre det er inngått en særskilt avtale mellom
Kunden og Danske Bank om dette.
10.5. Risiko knyttet til oppbevaring utenfor EØS
10.5.1. På enkelte markedet utenfor EØS er det ikke
mulig å unngå at en Depotbank eller andre av
Danske
Banks
samarbeidspartnere
oppnår
sikkerhetsinteresser,
panterettigheter
eller
motregningsadgang
i
Kundens
finansielle
instrumenter eller midler. Dette kan innebære at
Depotbanken eller slike andre samarbeidspartnere
kan ha mulighet til å utøve slike rettigheter i forhold
til Kundens finansielle instrumenter eller midler
11. Utveksling av Kundeopplysninger
11.1. Kunden er i samme omfang som Danske
Bank, underlagt de rettsregler og bransjepraksis
som gjelder i utsteders, Depotbankers og andre
samarbeidspartneres hjemland. Videre er både
Kunden og Danske Bank underlagt de benyttede
verdipapirsentralers, Depotbanker og øvrige
samarbeidspartneres forretningsvilkår. Dette kan
innebærer at Danske Bank er forpliktet til å utlevere
taushetsbelagte opplysninger om Kunden til de
ovennevnte parter og/eller til myndighetene i de
ovennevnte parters hjemland.
11.2. Danske Bank vil utveksle informasjon om
Kundens
navn,
adresse,
legitimasjonsdokumentasjon
og
andre
opplysninger, om Kundens beholdning og avkastning
med en Depotbank, en verdipapirsentral, en
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utsteder av finansielle instrumenter og/eller til
enhver annen relevant tredjemann og offentlig
myndighet eller lignende, i det omfang utvekslingen
av slike kunde-opplysninger kreves i henhold til
gjeldende lover, regler eller avtalevilkår i det
relevante land, eller for at Danske Bank skal kunne
levere Tjenestene omfattet av Depotavtalen.
11.3. Utvekslingen av kundeopplysninger kan
bare skje dersom slik utveksling i hvert enkelt tilfelle
ikke i seg selv er i strid med gjeldende lover og
regler.
11.4. Danske
Banks
behandling
av
personopplysninger om Kunder er nærmere
beskrevet i de alminnelige forretningsvilkår for
handel med finansielle instrumenter punkt 30 og i
Danske Banks personvernerklæring, som er
tilgjengelig
nederst
på
hjemmesiden
www.danskebank.no.
12. Årsoppgaver,
rapportering
til
myndighetene, gebyrer med mer

skatte-

12.1. For finansielle instrumenter som er registrert
i VPS, sender VPS hvert år ut en oversikt over de
finansielle instrumenter som var registrert på VPSkontoen den 31.12. foregående år. Rapportering til
skattemyndighetene skjer direkte fra VPS.
12.2. For Utenlandske finansielle instrumenter
som ikke er registrert hos VPS, sender Danske Bank
ut en oversikt til Kunden over de finansielle
instrumenter som var registrert på Depotkontoen
den 31.12. foregående år. Kunden har selv ansvaret
for innberetning av nødvendige opplysninger til
skattemyndighetene.
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12.3. Kunden
kan
bestille
depotoversikter mot et gebyr.

ytterligere

levering av Tjenestene til Kunden, eventuelt med
tillegg av mva.

13. Gebyrer og omkostninger

14. Klagebehandling

13.1. Danske Bank beregner gebyrer for å
oppbevare og registrere finansielle instrumenter i
Depotet og for den service som ytes. De til enhver
tid gjeldende priser er tilgjengelige på Danske Bank
hjemmesider www.danskebank.no.

14.1. Klage over avgjørelser truffet av Danske
Bank, som kontofører, eller av VPS kan bringes inn
for en klagenemnd.

13.2. Depotgebyr eller årlig kontoholdsgebyrer
på finansielle instrumenter registrert i VPS,
beregnes av markedsverdi pr 31.12. Gebyret
belastes den Oppgjørskontoen som er knyttet til
Depotet i begynnelsen av juni hvert år.
13.3. Depotgebyr for Utenlandske finansielle
instrumenter og instrumenter som ikke er
registrert i VPS, beregnes av høyeste markedsverdi
hver måned etter de til enhver tid gjeldende priser
og beregnes pr. 31. mai og 30. november. Gebyret
belastes den Oppgjørskontoen som er knyttet til
Depotet i begynnelsen av påfølgende måned.
13.4. For hver transaksjon på Depotet beregnes
et transaksjonsgebyr i henhold til gjeldende
prisliste,
jfr.
”Prisliste
Verdipapirtjenester”.
Transaksjonsgebyret beregnes pr 31. mai og 30.
november
hvert
år
og
belastes
den
Oppgjørskontoen som er knyttet til Depotet i
begynnelsen av påfølgende måned.
13.5. Danske Bank kan uten varsel fakturere
Kunden for de omkostninger og gebyrer som
pålegges Danske Bank av tredjemann (for eksempel
en Depotbank) i forbindelse med Danske Bank

14.2. Klage over avgjørelse truffet av Danske
Bank, som kontofører, fremsettes overfor Danske
Bank. Klage over avgjørelse truffet av VPS,
fremsettes overfor VPS. Klage må fremsettes innen
tre uker fra den dagen Kunden har eller burde ha
kjennskap til avgjørelsen.
14.3. Danske Bank som kontofører eller VPS kan
ta klagen til følge og/eller fremsette tilbud om
løsning overfor Kunden. Hvis ikke klagen tas til følge
eller Kunden ikke aksepterer fremsatt tilbud om
løsning, kan klagen bringes inn for relevant
klagenemnd.
15. Ansvar og erstatning
15.1. Tap som Kunden måtte lide som følge av en
registreringsfeil eller lignende handling eller
unnlatelse foretatt av Danske Bank, en Depotbank
eller den verdipapirsentral hvor papiret er utstedt,
dekkes i henhold til den enhver tid gjeldende
lovgivning.
15.2. Danske Bank er som beskrevet i punkt 10.3,
kun ansvarlig for visse feil begått av en Depotbank,
men ikke for feil som er begått av en
verdipapirsentral.
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15.3. Har Kunden selv forsettlig eller uaktsomt
forårsaket eller medvirket til feilen, kan
erstatningen helt eller delvis bortfalle.
15.4. Danske Bank kan ikke holdes ansvarlig for
skade eller tap som Kunden påføres som følge av
endringer i lov, forskrift, pålegg fra myndigheter eller
lignende, pågående eller truende krig, opprør,
borgerlige
uroligheter,
terror,
sabotasje,
naturkatastrofer, streik, lock-out, boikott og blokade,
uansett om Danske Bank selv er part i konflikten,
herunder at konflikten bare rammer deler av
bankens funksjoner.
16. Kundegarantiordninger
16.1. Danske Bank er en filial av Danske Bank A/S
som er medlem av den danske ”Garantifonden for
indskydere og kunder” (Fondet).
16.2. Fondet dekker tap som Kunden har lidt som
følge av at Danske Bank ikke kan tilbakelevere
finansielle
instrumenter
til
Kunden
som
oppbevares, administreres eller forvaltes av
Danske Bank. Fondet dekker kundemidler med inntil
20.000 euro pr. kunde.
16.3. Kundens krav på dekning gjøres opp etter
fradrag av eventuelle forpliktelser Kunden har
overfor Danske Bank. Fondet dekker ikke krav som
stammer fra transaksjoner i forbindelse med
hvitvasking av penger som det er avsagt dom for.
Fondet
dekker
heller
ikke
krav
fra
finansinstitusjoner,
forvaltningsselskaper
for
verdipapirfond, verdipapirforetak med fler jfr dansk
forskrift om Garantifond for indskytere og kunder av
10. desember 2003.
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16.4. Kunden kan, dersom en utenlandsk
verdipapirsentral eller Depotbank går konkurs, blir
satt under offentlig administrasjon eller lignende, få
erstatning for tap fra en utenlandsk garantiordning i
den Kunden er berettiget til slik erstatning i henhold
til gjeldende lovgivning i den relevante jurisdiksjon.
Danske Bank er under enhver omstendighet ikke
ansvarlig for en verdipapirsentrals soliditet.
17. Interessekonflikter
17.1. Ved ytelse av investeringstjenester og/eller
tilleggstjenester kan Danske Bank, dens ansatte
eller andre personer tilknyttet banken, eller andre
kunder, ha vesentlige interesser eller forbindelser
til banken som kan innebære en konflikt i forhold til
Kundens interesser.
17.2. Danske Bank har i henhold til lov vedtatt
retningslinjer for håndtering av interessekonflikter.
I henhold til disse reglene skal banken iverksette og
opprettholde organisatoriske og administrative
tiltak som skal forhindre at interessekonflikter har
en negativ innvirkning på Kundens interesser. De
organisatoriske og administrative tiltak vil for
eksempel være informasjonssperrer, kontroll av og
regler for ansatte og informasjon til kunder.
17.3. For å kunne håndtere interessekonflikter på
en tilfredsstillende måte kan Danske Bank, under
visse omstendigheter, være nødt til å avstå fra å
utføre
investeringstjenester
og/eller
tilleggstjenester for Kunden. Om en slik situasjon
skulle oppstå, plikter ikke banken å informere
Kunden om grunnen til dette.

17.4. Ytterligere informasjon om Danske Bank
retningslinjer for behandling av interessekonflikter
kan fås ved henvendelse til Danske Bank eller på
www.danskebank.no/Investering.
18. Meddelelser og kommunikasjon
18.1. Med mindre annet er avtalt, kan Danske
Bank kommunisere med Kunden via e-post eller
brev eller etter avtale pr. SWIFT eller på annen
elektronisk måte.
18.2. En meddelelse sendt fra Danske Bank pr.
brevpost skal anses korrekt avsendt når den er
sendt til den av Kunden sist skriftlig meddelte
adresse og skal anses å være kommet frem til
Kunden når tid for ordinær postgang i henholdsvis
Norge og utlandet er tillagt.
18.3. En meddelelse fra Danske Bank gjennom
elektroniske systemer skal anses å være kommet
frem til Kunden når den er sendt fra Danske Bank til
den elektroniske adresse Kunden sist skriftlig har
meddelt Danske Bank.
18.4. Ved å oppgi sin e-post adresse til Danske
Bank anses Kunden for å ha gitt sitt samtykke til å
motta e-post fra banken som ikke kryptert eller
passordbeskyttet i den grad informasjonen ikke er
av en slik art at den krever særskilt beskyttelse
etter
verdipapirhandeleller
personvernlovgivningen.
18.5. I den grad Kunden vet eller burde vite
hvilken enhet i Danske Bank som er rette mottaker,
må meddelelsen sendes til vedkommende enhet og
anses i motsatt fall ikke mottatt.
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18.6. Kunden skal uten opphold skriftlig
informere Danske Bank, og eventuelt den aktuelle
enhet i Danske Bank, om enhver endring i
Oppgjørskonto, adresse, herunder elektroniske
adresser, telefon- og telefaksnummer og lignende
endringer.
18.7. Hvis Kunden sender instrukser til Danske
Bank via en tredjepart som har blitt angitt som
fullmaktshaver i samsvar med punkt 1.2 ovenfor, er
Kunden avskåret fra å kreve erstatning fra Danske
Bank, dersom Danske Bank har agert i samsvar med
den aktuelle tredjemanns instruksjoner.
18.8. Kommunikasjon med Danske Bank kan skje
på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
19. Tiltak mot hvitvasking av penger
19.1. Ved etablering av kundeforhold skal Kunden
gjennom
legitimasjonskontroll
med
videre
dokumentere sin identitet, eiere eller reelle
rettighetshavere dersom Kunden er en juridisk
person, samt angi og dokumentere eventuelle
fullmakts- eller representasjonsforhold, slik at
Danske Bank til enhver tid kan oppfylle sine plikter i
henhold til lov om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering mv., slik den til enhver tid gjelder.
19.2. Kunden plikter også å fremlegge den
dokumentasjon som Danske Bank etterspør i
forbindelse med Danske Banks løpende oppfølging
av kundeforholdet i henhold til det til enhver tid
gjeldende regelverk. Manglende fremlegges av
etterspurt dokumentasjon kan føre til at Danske
Bank ikke kan bistå med å utføre Kundens instruks
knyttet til finansielle instrumenter på Kundens
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Depot og at Depotavtalen med Kunden vil bli sagt
opp og avviklet.
19.3. Kunden er kjent med at Danske Bank er
eller kan være forpliktet til å gi offentlige
myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til
kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan
skje uten at kunden opplyses om at slike
opplysninger er gitt.
20. Endringer
20.1. Danske Bank forbeholder seg rett til å endre
Forretningsvilkårene. Vesentlige endringer får
virkning fra det tidspunkt de skriftlig er meddelt
Kunden. Kunden anses å ha akseptert å motta
melding om endringer per e-post dersom Kunden
har oppgitt e-post adresse til Danske Bank. Andre
endringer trer i kraft fra det tidspunktet de er
publisert på Danske Banks hjemmeside. Endringer
vil ikke ha virkning for instrukser eller anmodninger
som er inngitt eller gjennomført før tidspunktet for
meddelelsen av endringene.
21. Oppsigelse og avvikling av Depot
21.1. Kunden kan si opp Depotavtalen uten varsel
ved å gi Danske Bank skriftlig beskjed om dette.
Kunden skal også instruere Danske Bank om hvilken
depotbank med angivelse av depotkontonummer
som Kundens finansielle instrumentene skal
overføres til.
21.2. Danske Bank kan si opp Depotavtalen med
4 – fire- ukers skriftlig varsel.
21.3. Danske Bank kan uavhengig av punkt 21.2
og uten særskilt varsel til Kunden avslutte depoter

som ikke inneholder noen finansielle instrumenter,
(såkalte «tomme depoter»), dersom depotene har
ligget tomme i en periode på 6 måneder eller mer.
Dette innebærer at Kunden må inngå ny
Depotavtale med Danske Bank dersom Kunden
fortsatt ønsker å ha et depot hos Danske Bank.
21.4. Ved oppsigelse av Depotavtalen, belastes
Kunden med kostnader forbundet med overføringen
av finansielle instrumenter på Kundens Depot til det
depot som heretter skal oppbevare de finansielle
instrumentene på vegne av Kunden.
22. Tolkning
22.1. I tilfelle motstrid med lovgivning som kan
fravikes ved avtale skal Forretningsvilkårene ha
forrang. Der det i Depotavtalen henvises til
lovgivning, andre regler eller disse vilkår skal dette
forstås slik disse lover, regler og vilkår til enhver tid
gjelder.
23. Verneting – lovvalg – tvisteløsning
Tvister i forholdet mellom Kunden og Danske Bank,
herunder tvister som står i forbindelse med
Forretningsvilkårene, skal løses etter norsk rett
med Oslo tingrett, med mindre annet pliktig
verneting følger av norsk rett. Kunder med
utenlandsk verneting fraskriver seg enhver
eventuell rett til å motsette seg at søksmål som har
tilknytning til disse Forretningsvilkår fremmes for
Oslo tingrett. Kunder med verneting i utlandet kan,
uavhengig av ovennevnte, saksøkes av Danske Bank
ved slikt verneting dersom Danske Bank ønsker
dette.
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