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Erklæring om afkald på investorbeskyttelse 

Jeg erklærer, at jeg ønsker at skifte kundekategori fra detailkunde til professionel kunde for de 
produktgrupper, der er angivet på vedlagte bilag. 
 
Jeg har læst om konsekvenserne af at skifte kundekategori i Basisaftale om handel med værdipapirer i 
afsnittet om kundekategorisering, samt i vedlagte bilag om ændring af kategori fra detailkunde til 
professionel kunde. 
 
Jeg erklærer at være bekendt med følgerne af at skifte kategori fra detailkunde til professionel kunde, og at 
jeg herved giver afkald på beskyttelse som detailkunde efter reglerne i investorbeskyttelse. 
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Side 2 

 

Bilag 1 
Du ønsker at blive rykket fra kategorien detailkunde til professionel kunde for følgende produktgrupper. 

 

Investeringsprodukter kryds Futures og terminsforretninger, 
obligationer 

 
 

Børsnoterede aktier og T-retter  Futures og terminsforretninger, 
aktier og aktieindeks 

 

 
Unoterede aktier  Futures og terminsforretninger, 

råvarer 
 

Garant- og andelsbeviser  Futures og terminsforretninger, 
rente 

 

Obligationer, ikke komplekse, grøn  Optioner, obligation  

 

Obligationer, ikke komplekse, gul  Optioner, råvarer  
Virksomhedsobligationer, ikke komplekse, gul  Optioner, aktier og 

aktieindeks 
 

Virksomhedsobligationer, komplekse, gul  Repo/Genkøb, obligationer  
Unoterede virksomhedsobligationer, 
komplekse, rød 

 Repo/Genkøb, aktier og 
aktieindeks 

 

CoCo obligationer  Finansielle instrumenter kryds 

Virksomhedsobligationer, komplekse, rød  Renteswap  
Investeringsforeninger ikke komplekse  Renteloft  
Kapitalforeninger, komplekse, rød   Forward Rate Agreement (FRA)  
Private Equity  Rentegulv  
Puljer  Rentekorridor  
ETF, ikke komplekse    

ETF, komplekse  Konverterbar swap  
Kapitalforeninger, komplekse, gul   Hybrid swap  
AIF – Noteret  Balanceswap  
AIF – Unoteret  Swaption (europæisk)  

Uncapped Capital Protection  Constant Maturity Swap (CMS)  
Exchangeable Certificates  IRG  
Capped Capital Protected  Futures og terminsforretninger  

(Forwards), valuta 
 

Capital Protection with Knock-Out  Optioner, valuta (europæiske)  
Capital Protection with Coupon  Optioner, valuta exotic  
Tracker Certificates  Rente- og Valutaswap  

Bonus Certificates  Valutaintervaltermin  
Mini-Futures  FX swap  
Constant Leverage Certificates  NDF  



 

 

Side 3 

 

Bilag 2 

 
Ændring af kundekategori fra detailkunde til professionel kunde 

 
Du skal være opmærksom på, at professionelle kunder ikke opnår samme beskyttelse som detailkunder. 
Derfor vil du som professionel kunde ikke modtage så detaljeret information, da kravene til information og 
rådgivning ikke er så høje for professionelle kunder som for detailkunder. Følgende gælder bl.a. ikke for 
professionelle kunder: 

 
• Opfyldelse af en række detaljerede krav til indholdet af informations- og markedsføringsmateriale 
• At vi giver dig en egnethedserklæring i forbindelse med rådgivning 
• At vi oplyser om eventuelle væsentlige problemer med at udføre en ordre i finansielle 

instrumenter 

• At vi ved rådgivning vurderer, om du har den nødvendige erfaring og det nødvendige kendskab 
til at kunne forstå risiciene ved transaktionen eller porteføljeplejen 

 

 
Vilkår for handel med værdipapirer 
I Basisaftalen om handel med værdipapirer, som du finder på vores hjemmeside kan du læse om vilkårene 
for handel med værdipapirer. Basisaftalens afsnit om kundekategorisering indeholder desuden information 
om kundekategorierne og den beskyttelse kunder i de forskellige kategorier opnår ved værdipapirhandel. 

 
Accept af vilkår 
Ved at handle med værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter hos os accepterer du, at handlen sker på 
vilkår, som er fastsat i Basisaftalen. 
Jeg bekræfter at jeg har læst om konsekvenserne af at skifte kategori til professionel kunde og er bekendt 
med at jeg herved giver afkald på beskyttelse som detailkunde efter reglerne om investorbeskyttelse. 


