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Depotaftale
Kunden
Fornavn Efternavn
Co. adresse
Gade
By
Land
Kundenr.:
Kundens National ID/LEI−kode: 549300xyjtdgwlm77720
Pengeinstituttet
HVIDBJERG BANK
Hovedkontoret
Østergade 2
7790 Thyholm
CVR−nr.64855417
LEI−kode:
Kontakttelefon: 96955200
E−mailadresse:post@hvidbjergbank.dk
Evt. medejere er angivet i underskriftsafsnittet.
Depotnummer:
VP−kontonummer:
Depottype:
Sikkerhedsdepot for
Afkastkonti til depoter fremgår af bilaget Registrerede afkastkonti.
Såfremt der er registreret andre interessenter på depotet −fx rettighedshaver, værge eller fuld−
magtshaver, vil disse fremgå af bilaget Interessenter.
Aftalens formål
Du opretter med Depotaftalen ovennævnte depot i HVIDBJERG BANK.

B25DEPAFT50−S CVR−nr. 64855417
Versionsnr. 16.11.2017

Denne aftale regulerer din opbevaring og administration af værdipapirer og andre aktiver/effekter
i depot hos HVIDBJERG BANK. Depotaftalen med tilhørende vilkår beskriver de væsentligste
rettigheder og pligter, som gælder imellem dig og HVIDBJERG BANK, og desuden beskrives de
services, som HVIDBJERG BANK udbyder. Det er en forudsætning for nærværende aftale, at du
også indgår eller tidligere har indgået "Basisaftale om handel med værdipapirer" med HVID−
BJERG BANK.
Du kan i vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot læse mere om den service og de ydelser,
som HVIDBJERG BANK tilbyder dig som depothaver. Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot
finder du på HVIDBJERG BANKs hjemmeside www.hvidbjergbank.dk/Investeringsvilkaar.
Dit depot kan bl.a. indeholde:
−
−
−
−

Aktier og andre værdipapirer, som kan sammenlignes med disse
Obligationer
Investeringsbeviser og andre andele i kollektive investeringsordninger
Gælds−og pantebreve

Depotet vil blive oprettet i VP Securities, såfremt der indlægges danske obligationer, aktier m.v.,
som er registreret i VP Securities, i depotet.
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Rapportering
Rapportering fra HVIDBJERG BANK
I forbindelse med den enkelte værdipapirhandel udsender HVIDBJERG BANK en handelsnota,
hvoraf en række oplysninger om den gennemførte handel fremgår. Du modtager ligeledes for−
skellige oplysninger relateret til dit depot via kontoudtog, beholdningsoversigter mv. −herunder fx
oplysninger om rentetilskrivning, udbyttebetaling og anden rapportering. Du kan læse mere om
rapportering fra HVIDBJERG BANK i vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot.
Meddelelser vedrørende beholdninger i VP Securities
Hvis dit depot er oprettet som VP−depot,kan du modtage meddelelser vedrørende depotet eller
beholdninger i depotet. Modtagelse af meddelelser kan være forbundet med omkostninger for dig.
I bilaget Fravalg af ændringsmeddelelser kan du læse om, hvilke meddelelser du som standard
har fravalgt. Hvis du ønsker at ændre i udvalget af fravalgte meddelelser, skal dette aftales med
HVIDBJERG BANK.

Omkostninger
Omkostninger forbundet med depotservices og andre investeringsydelser fremgår af HVID−
BJERG BANKs prisliste, og kan findes på HVIDBJERG BANKs hjemmeside
www.hvidbjergbank.dk/Investeringsvilkaar.

Skattepligt
Depotet er omfattet af dansk skattepligt. Såfremt dette ændres, skal det straks meddeles skriftligt
til HVIDBJERG BANK.

Ændringer og opsigelse
Ændring af Depotaftalen
Ved din underskrift på Depotaftalen accepterer du, at ændringer i Depotaftalen og i tilhørende vil−
kår sker ved opdatering af det relevante dokument på HVIDBJERG BANKs hjemmeside. Ændring
kan ske uden varsel, hvis ændringen ikke påvirker dig negativt. Øvrige ændringer kan ske med
varsel, som angivet i HVIDBJERG BANKs almindelige forretningsbetingelser for privatkunder/al−
mindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder. Her kan du også læse om, hvordan du får
information om væsentlige ændringer i Depotaftalen og de tilhørende vilkår.
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Du kan til en hver tid finde den gældende version af Depotaftalen med tilhørende vilkår på HVID−
BJERG BANKs hjemmeside www.hvidbjergbank.dk/Investeringsvilkaar. Du kan også rekvirere
et eksemplar med tilhørende vilkår ved henvendelse til HVIDBJERG BANK.
Opsigelse
Depotaftalen løber, indtil den skriftligt opsiges af en af parterne. Depotaftalen kan opsiges med
én måneds varsel.
Hvis depotet ikke benyttes i en periode på tre måneder, er HVIDBJERG BANK berettiget til at
slette depotet.
Hvis du misligholder depotaftalen eller de tilhørende vilkår, kan HVIDBJERG BANK opsige aftalen
med øjeblikkelig virkning.

Underskrift
Ved din underskrift af Depotaftalen accepterer du, at opbevaring og administration af dine aktiver
sker på de vilkår, som er fastsat i denne Depotaftale med tilhørende vilkår.
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Følgende vilkår gælder ud over Depotaftalen:
− HVIDBJERG BANKs almindelige forretningsbetingelser for privatkunder/almindelige forret−
ningsbetingelser for erhvervskunder, som kan findes på
www.hvidbjergbank.dk/Investeringsvilkaar
− HVIDBJERG BANKs vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot, som kan findes på
www.hvidbjergbank.dk/Investeringsvilkaar
− HVIDBJERG BANKs vilkår for handel med værdipapirer, som kan findes på
www.hvidbjergbank.dk/Investeringsvilkaar
− HVIDBJERG BANKs prisliste, som kan findes på www.hvidbjergbank.dk/Investeringsvilkaar
For depotet gælder ligeledes de vilkår, der fremgår af "Basisaftale om handel med værdipapirer",
medmindre de er fraveget i denne aftale.
Depotaftalen, "Basisaftale om handel med værdipapirer" og ovenstående regelsæt udgør det
samlede aftalegrundlag for depotet.
Ved underskrift samtykker du til, at opbevaring af dine danske og udenlandske værdipapirer kan
ske i samledepot, og at du er bekendt med retsvirkningerne heraf, der er beskrevet i ovennævnte
vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot.
Kundens underskrift
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Dato

Fornavn Efternavn

Side 4 af 7

Medejere
Medejer
Fornavn Efternavn
Co. adresse
Gade
By
Land
Kundenr.: 0000000000
Medejers National ID/LEI−kode:
Ved underskrift af Depotaftalen bekræfter jeg, at jeg har modtaget en kopi af Depotaftalen og ac−
cepterer, at de tilhørende vilkår, som angivet ovenfor, er tilgængelige for mig via HVIDBJERG
BANKs hjemmeside.
Medejers underskrift
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Dato

Fornavn Efternavn

Side 5 af 7

Registrerede afkastkonti

VP
Danske ej VP Udenlandske
Værdipapirer Værdipapirer Værdipapirer

Rente
KTO xxxx−xxxxxxxxxxxxDKK Privatkonto

x

x

x

x

x

x

Udtræk
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KTO xxxx−xxxxxxxxxxxxDKK Fond/legat konto
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Fravalg af ændringsmeddelelser
I forbindelse med den enkelte værdipapirhandel udstedes en handelsnota, hvoraf en række oplysninger om den gennemførte handel
fremgår. Via min konto og årsoversigten modtager jeg ligeledes forskellige oplysninger relateret til mit depot, såsom beholdningsover−
sigt, rentetilskrivning, udbyttebetaling mv. På den baggrund har jeg foretaget følgende fravalg af ændringsmeddelelser vedrørende mit
depot i VP SECURITIES, som jeg hermed er gjort bekendt med:
Fravalgt
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002/01
003/01
004/01
004/02
004/03
004/04
004/05
005/01
006/01
007/01
008/01
009/01
010/01
015/01

Meddelelse om stående lån (obligationer, der forfalder i sin helhed pr. sidste termin)
Meddelelse om udtrukne obligationer
Alle daglige ændringsmeddelelser:
a) oplysninger om kontostamdata
b) beholdningsændringer vedrørende handler
c) beholdningsændringer vedrørende overførsler
d) oplysninger om rettighedshaver
Meddelelse om rentetilskrivning
Meddelelse om udbytte
Meddelelse om tegning af nye aktier
Meddelelse om tildeling af aktie−eller tegningsretter
Meddelelse om skift af ISIN (fondskodeskift)
Meddelelse om geninvestering af udbytte
Konverteringsindbydelse i forbindelse med konvertible obligationer
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Interessenter
Rettighedshaver
Fornavn Efternavn
Co. adresse
Gade
By
Land
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CPR−nr./CVR−nr. 0000000000

Rettighedstekst

