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Parter
Kunden

Netbank Demokunde
c/o IT - Vestjysk Bank
Torvet 4-5
7620 Lemvig

Pengeinstitut

Vestjysk Bank
Stab
Torvet 4-5
7620 Lemvig

CPR-nr./CVR-nr.

4560037592
Indhold
Undertegnede Netbank Demokunde (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Vestjysk Bank har d.d.i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til det af Vestjysk Bank tilbudte elektroniske værdipapirhandelssystem
Netbank værdipapirhandel (herefter benævnt Netbank værdipapirhandelssystemet eller systemet). Systemet kan tilgås både fra en computer og fra en mobil enhed (smartphone eller lignende) jf. Vilkår for Netbank pkt. 2.1. Tilgås Netbank værdipapirhandel via en mobil enhed kan der være begrænsninger i funktionaliteten. Vestjysk Bank kan til enhver tid oplyse om, hvilke muligheder der er.
Nærværende aftale er et tillæg til "Aftale om Netbank", som er indgået mellem kunden og Vestjysk Bank. "Aftale om Netbank" finder anvendelse i det omfang, den ikke er fraveget i nedenstående.
Særlige forhold

Betingelser

1. Formål og omfang

2. Netbank værdipapirhandel - funktionalitet

1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere
kundens brug af det af Vestjysk Bank tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem.

2.1 Afgivelse af elektronisk ordre

1.2 Nærværende aftale omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Vestjysk Bank. Kundens
adgang til at disponere over konti og depoter sker som udgangspunkt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for sådanne konti og depoter. Vestjysk Bank er dog
berettiget til, i forbindelse med anvendelsen af Netbank, at indskrænke kundens sædvanlige disponeringsret.
1.3 Kunden er bekendt med, at der ikke må foretages handler
med værdipapirer via Netbank, når kunden er bosat i USA,
Mexico eller Canada eller andre lande, hvor der måtte være et
forbud mod at gennemføre sådanne transaktioner.
1.4 Udover bestemmelserne i nærværende aftale med tilhørende vilkår og Vestjysk Banks vilkår for handel med værdipapirer gælder i retsforholdet mellem Vestjysk Bank og kunden
følgende regelsæt:
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- Vestjysk Banks vilkår for handel med værdipapirer
- Aftale om Netbank med tilhørende vilkår
- Vestjysk Banks almindelige forretningsbetingelser for henholdsvis privat- og erhvervskunder
- "Basisaftale om handel med værdipapirer med tilhørende vilkår" og "Depotaftale med tilhørende vilkår"
1.5 Kunden erklærer ved sin underskrift at have læst og accepteret de i pkt. 1.4 anførte regelsæt som en del af denne aftale. Regelsættene kan findes på Vestjysk Banks hjemmeside.
1.6 Kunden er bekendt med, at bestemmelserne vedrørende
betalingstransaktioner i Aftale om Netbank med tilhørende vilkår ikke finder anvendelse på transaktioner, der hidrører fra
kundens handel med værdipapirer. Dette omfatter bl.a. afregning for køb/salg af værdipapirer, udbetaling af udbytte, indløsning mv., uanset om disse transaktioner sker til/fra en
betalingskonto.

2.1.1 Ved tilslutning til Netbank værdipapirhandel får kunden
mulighed for på forskellig vis elektronisk at afgive ordre om køb
og salg af danske og udenlandske værdipapirer. Ordrer afregnes i overensstemmelse med Vestjysk Banks vilkår for
handel med værdipapirer i det omfang disse ikke er fraveget i
nærværende aftale med tilhørende vilkår.
2.1.2 Det er mellem kunden og Vestjysk Bank aftalt, at kunden
skal have adgang til følgende ordretyper:
- Markedsordre - straks
- Limiteret ordre - børs
- Markedsordre
- Limiteret ordre
- Gennemsnitskursordre
2.1.3 Der henvises for så vidt angår de enkelte ordretyper til
Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank. Vestjysk Bank
forbeholder sig ret til i forhold til den enkelte kunde ikke at stille
samtlige ordretyper til rådighed.
2.1.4 Der kan for enkelte ordretyper være fastsat beløbsbegrænsninger, både for så vidt angår den enkelte ordre som for
summen af samtlige de af kunden afgivne ordrer. Der kan være
fastsat lignende beløbsbegrænsninger for enkelte værdipapirer, uafhængig af ordretypen. De fastsatte begrænsninger vil
fremgå af Vestjysk Banks vilkår for handel med værdipapirer.
2.2 Kursinformation
2.2.1 Kursinformation i henhold til pkt. 2.4 i Vilkår for handel
med værdipapirer via Netbank stilles til rådighed for kunden af
Vestjysk Bank.
2.2.2 Kursinformationer, som kunden modtager via Netbank,
må ikke under nogen omstændigheder videreformidles til tredjemand.

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) - fortsat
2.3 Derivatpositioner

3.4 Central investorinformation

2.3.1 Vestjysk Bank kan vælge at give kunden adgang til at se
oversigter over kundens positioner i værdipapirbaserede futures og optioner.

Ved afgivelse af ordre på køb af investeringsforeningsbeviser
kan kunden via et direkte link i Netbank rekvirere Central Investorinformation for den pågældende investeringsforeningsafdeling.

2.3.2 Alle kurser/præmier, som vises i Netbank i den forbindelse er til vejledning for kunden, og Vestjysk Bank forpligter sig
ikke til at handle derivaterne på de pågældende kurser/præmier. Hverken Vestjysk Bank eller dets edbcentral(BEC) er ansvarlig for rigtigheden af information om kurser/præmier og
gevinst/tab, som kunden modtager via Netbank.

3. Investorbeskyttelse
3.1 Investorbeskyttelse ved værdipapirhandel - detailkunder
3.1.1 Hvis kunden er detailkunde, og afgiver Netbank-ordrer i
ikke-komplekse værdipapirer, vurderer Vestjysk Bank ikke, om
den ønskede handel, er hensigtsmæssig for kunden. Ikkekomplekse værdipapirer er f.eks. børsnoterede aktier, børsnoterede obligationer og traditionelle
investeringsforeningsbeviser
3.1.2 Når kunden afgiver en Netbank-ordre i komplekse værdipapirer, vil Vestjysk Bank vurdere, om det værdipapir som ordren vedrører, er hensigtsmæssigt for kunden. Hvis Vestjysk
Bank vurderer, at værdipapiret ikke er hensigtsmæssigt for
kunden, kan Vestjysk Bank vælge at indskrænke adgangen til
at handle værdipapiret via Netbank. Såfremt Vestjysk Bank
vælger ikke at indskrænke adgangen til at handle værdipapiret
via Netbank i denne situation, kan kunden vælge at afgive ordren alligevel. Komplekse værdipapirer er for eksempel unoterede aktier, strukturerede obligationer og særlige
investeringsforeningsbeviser.
3.1.3 Der er mulighed for at læse mere om Vestjysk Banks
vurdering af hensigtsmæssighed i Vestjysk Banks vilkår for
handel med værdipapirer.
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Formålet med Central Investorinformation er at gøre det lettere
forståeligt, hvorledes investeringsforeningsafdelingens opbygning er og de risici, der er forbundet med at investere i investeringsforeningsafdelingen eller det sammensatte
investeringsprodukt.
Dokumentet giver information om:
- Mål og investeringspolitik for investeringsforeningsafdelingen
eller det sammensatte investeringsprodukt
- Risiko- og afkastprofil for investeringsforeningsafdelingen
- Omkostninger forbundet med erhvervelse af investeringsforeningsandele
- Tidligere afkastresultater for investeringsforeningsafdelingen
- Øvrige praktiske oplysninger om investeringsforeningsafdelingen.

4. Systemets åbningstider, tidsfrister samt
handelsomkostninger
4.1 Systemets åbningstider, herunder tidsfrister for hvornår ordrer kan afgives samt handelsomkostninger mv. for benyttelsen
af systemet fremgår af fremgår af Vestjysk Bank vilkår for handel med værdipapirer.
4.2 De angivne tider er alene vejledende og Vestjysk Bank forbeholder sig ret til at ændre gebyrsatserne samt de angivne tider og handelsomkostninger. Der henvises i øvrigt til pkt. 7 i
Vilkår for Netbank vedrørende ændring af vilkår, gebyrsatser
og tekniske specifikationer.

3.2 Investorbeskyttelse ved værdipapirhandel - professionelle kunder

4.3 Såfremt systemet tilføres ny funktionalitet, som er gebyrbelagt, eller som på anden måde kan få økonomiske konsekvenser for kunden, skal kunden særskilt tilmeldes dette.

3.2.1 Vestjysk Bank foretager ingen vurdering af hensigtsmæssigheden af de værdipapirer, som professionelle kunder
handler i Netbank. Dette gælder uanset, om der er tale om
komplekse eller ikke-komplekse værdipapirer.

5. Ansvar

3.3 Risiko for tab og risikomærkning
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3.3.1 Kunden er indforstået med, at investering i og handel med
værdipapirer er forbundet med betydelig risiko for tab. Kunden
evaluerer selv risikoen i forbindelse med det enkelte værdipapir
og det aktuelle marked. Kunden er bekendt med, at kunden bør
søge rådgivning inden handel med værdipapirer gennemføres,
hvis kunden ikke har den fornødne erfaring med investering i
værdipapirer.
3.3.2 Værdipapirer, der handles af detailkunder i Netbank, er
risikomærkede i henhold til bekendtgørelse om risikomærkning
af investeringsprodukter. Kunden kan i Netbank se information
om risikomærkningen på de typer af værdipapirer, der kan
handles i Netbank. Kunden modtager endvidere oplysning om
risikomærkningen på det specifikke værdipapir, kunden handler i Netbank, forud for handelens gennemførelse.

5.1 Vestjysk Bank er ikke ansvarlig for tab, som kunden måtte
lide som følge af driftforstyrrelser, der forhindrer anvendelsen
af systemet. Vestjysk Bank er ej heller ansvarlig for tab, som
kunden måtte lide, som følge af afbrydelser i kundens adgang
til at indhente information eller afgive ordre.
5.2 Vestjysk Bank er til enhver tid berettiget til, uden ansvar, at
afvise at gennemføre ordrer, betalinger, overførsler mv., såfremt de af Vestjysk Bank fastsatte begrænsninger angivet i
vilkår og Vestjysk Banks vilkår for handel med værdipapirer
overskrides, eller såfremt der ikke er dækning for en overførsel
mv. Vestjysk Bank er endvidere berettiget til at afvise at gennemføre transaktioner, såfremt det er nødvendigt for at iagttage
Vestjysk Banks forpligtelser som værdipapirhandler i henhold
til lov om kapitalmarkeder, eller såfremt kundens afgivelse af
informationer i forbindelse med en ordre er mangelfuld. Der
henvises i øvrigt til pkt. 2.6, 3.2.2, 5.3, 5.5 og 6 i Vilkår for Netbank.

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) - fortsat
5.3 Da kunden har valgt at gennemføre sine køb og salg af
værdipapirer via Netbank, har kunden fravalgt at modtage personlig, individuel rådgivning fra Vestjysk Bank. Kunden er indforstået med, at investeringer i og handel med værdipapirer er
forbundet med betydelig risiko for tab. Ved handel med udenlandske værdipapirer indebærer dette også valutarisiko. Kunden evaluerer selv risikoen i forbindelse med det enkelte
værdipapir og det aktuelle marked. Kunden er bekendt med,
at i det omfang kunden ikke har erhvervsmæssig erfaring i investering med værdipapirer, bør kunden søge rådgivning inden
handel med værdipapirer gennemføres.
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6. Originale aftaler
6.1 Ved underskrift af aftalen bekræfter kunden at have modtaget en kopi af aftalen og at have adgang til de tilhørende vilkår via Vestjysk Banks hjemmeside som angivet ovenfor.

Kunden forpligter sig herved til udelukkende at anvende de af aftalen omfattede ydelser erhvervsmæssigt. Kunden erklærer at være bekendt
med, at denne herefter ikke kan påberåbe sig § 7 og §§ 9-13 i lov om visse betalingsmidler. Ikke-erhvervsmæssig brug af systemet udgør
hæveberettigende misligholdelse af denne aftale.
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Underskrift
Den ________________________

Den ___________________________

Netbank Demokunde

Vestjysk Bank

Vilkår for handel med værdipapirer
via Netbank (Erhverv)
1. Systemets anvendelsesmuligheder
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2.3 Kontoudskrifter/notaer - kontrol

2.3.1 Kunden modtager i papirform notaer (hvis ikke det er fravalgt)
eller får adgang til elektroniske notaer i forbindelse med afregning af
ordrer. Notaen gengiver vilkårene for den endelige afregning. KunAfgivelse af elektroniske ordrer
den bør ved modtagelsen af eller adgangen til notaen straks konAdgang til elektronisk registrering af ordrer vedrørende køb og salg trollere, at alle oplysninger vedrørende handlen er i
overensstemmelse med den af kunden indtastede ordre. Kunden
af værdipapirer, herunder danske obligationer og aktier noteret på
NASDAQ Copenhagen A/S, noterede investeringsforeningsbeviser, skal uden ophold gøre Vestjysk Bank opmærksom på, hvis en nota
unoterede investeringsforeningsbeviser, der er optaget på NASDAQ ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre.
Copenhagen A/S officielle kursliste, et udvalg af unoterede aktier
samt et udvalg af udenlandske aktier. Det vil fremgå af Vestjysk
2.4 Kursinformation
Banks vilkår for handel med værdipapirer hvilke specifikke grupper
af værdipapirer, der er tilgængelige for handel via Netbank. I be2.4.1 Kunden har via Netbanks kurslister adgang til forskellige former
grænset omfang giver NASDAQ Copenhagen A/S’ samarbejde med for kursinformation. Kunden har som udgangspunkt adgang til kursandre markeder adgang til, at der kan handles på sådanne. Der kan information for værdipapirer noteret på NASDAQ Copenhagen A/S
i visse tilfælde via NASDAQ Copenhagen A/S handles på disse
fra foruddefinerede kurslister eller kurslister tilpasset af kunden selv.
markedspladser via systemet, hvilket sker på de vilkår, der gælder for Vestjysk Bank er berettiget til at begrænse kundens adgang til kursNASDAQ Copenhagen A/S i denne aftale. Der er mulighed for at
information.
anvende en række forskellige ordretyper herunder gennemsnitskursordrer, markedsordrer og limiterede ordrer. Der henvises for
2.4.2 Kunden har mulighed for særskilt at indgå aftale - "Aftale om
så vidt angår de enkelte ordretyper til pkt. 3 nedenfor.
benyttelse af kursinformationer" - om leverance af information om
aktuelle bud/udbud på NASDAQ Copenhagen A/S (realtidskurser).
Overslagsberegninger
Der gælder særlige vilkår for denne aftale, herunder vedrørende geOverslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbin- byrer, Vestjysk Banks og kundens ansvar, opsigelse mv.
delse med køb og salg af værdipapirer.
2.4.3 Kunden er forpligtet til ikke at videreformidle kursinformation
modtaget via Netbank til tredjemand.
Oversigter
1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner:

Oversigter over ordrer, som kunden har afgivet, oversigter over
kundens afviklede handler, oversigter over kundens aktuelle beholdninger af værdipapirer mv., oversigter over kundens handlede,
men endnu ikke afviklede ordrer samt oversigter over saldi på kundens konti.

2.4.4 Alle værdipapirkurser som kunden modtager via Netbank er
som udgangspunkt til vejledning for kunden, jf. dog det nedenfor under afsnit 3.1. anførte og Vestjysk Bank forpligter sig ikke til at handle
værdipapirer på de pågældende kurser. Hverken Vestjysk Bank eller
dets edb-central (BEC) er ansvarlig for rigtigheden af kursinformation, som kunden modtager via Netbank.

Vestjysk Bank kan tillige vælge at give kunden adgang til at se oversigter over kundens positioner i værdipapirbaserede futures og op- 2.5 Skatteforbehold
tioner.
2.5.1 Handel med værdipapirer behandles skattemæssigt forskelligt
Kursinformation
afhængig af blandt andet den pågældende type værdipapir, ejertid
mv. Kunden henvises og opfordres til at søge rådgivning om de
Elektronisk adgang til forskellige former for kursinformation, jf. nær- skattemæssige konsekvenser, som kundens handel med værdipapimere pkt. 2.4.
rer måtte have. Kundens skatteforhold er Vestjysk Bank uvedkommende, bortset fra at Vestjysk Bank skal foretage indberetning i
1.2 Kunden er alene berettiget til at anvende de ordretyper som
henhold til de til enhver tid gældende regler.
fremgår af Aftale om Netbank værdipapirhandel. Herudover er Vestjysk Bank berettiget til at indskrænke kundens adgang til kursinformation.
3. Ordretyper

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank
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2.1 Generelle betingelser
2.1.1 Det er en betingelse for anvendelse af Netbank værdipapirhandelssystemet, at kunden eller dennes brugere har personlig adgang til Netbank. Der henvises til Aftale om Netbank med tilhørende
vilkår for en beskrivelse af adgang til og brug af Netbank, sikkerhedsforanstaltninger, mulighed for at afgive fuldmagt mv. Kunden
gøres særskilt opmærksom på de i vilkårene indeholdte bestemmelser om økonomisk forpligtende transaktioner.
2.2 Afregning over pengeinstituttets egenbeholdning
2.2.1 Kunden accepterer, at Vestjysk Bank kan udføre kundens ordrer uden om et reguleret marked eller en markedsplads.

3.1 Markedsordre - straks (strakshandel)
3.1.1 Strakspriser
3.1.1.1 Vestjysk Bank stiller i et udvalg af værdipapirer en aktuel kurs
på køb og salg. De af Vestjysk Bank stillede kurser afspejler de gældende markedsvilkår for de relevante værdipapirer herunder kursniveau og omsættelighed i markedet.
3.1.1.2 Vestjysk Bank forbeholder sig ret til løbende at ændre de
stillede strakspriser samt til at angive spread i henhold til informationer, som må antages at påvirke markedet, herunder i henhold til
kursudviklingen på udenlandske børser. Vestjysk Bank stiller som
udgangspunkt strakspriser til rådighed i NASDAQ Copenhagen A/S’
åbningstid og desuden i visse perioder uden for NASDAQ Copenhagen A/S’ åbningstid.

Vilkår for handel med værdipapirer
via Netbank (Erhverv)
3.1.1.3 Strakspriserne opdateres løbende manuelt. I tilfælde af
usædvanlige markedsforhold, er Vestjysk Bank berettiget til ikke at
stille priser. Såfremt Vestjysk Bank ikke har forpligtelser som systematisk internalisator, har Vestjysk Bank fri adgang til at afbryde kundens adgang til strakspriser.
3.1.1.4 Det fremhæves, at kunden for at se seneste stillede strakspriser, skal opdatere/genindlæse browserens indhold, da priserne
som vises ellers kan være forældede, da browseren ikke opdaterer
strakspriserne automatisk.
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3.2.2 Afgivelse af ordrer
3.2.2.1 Kunden kan afgive ordrer om køb eller salg af værdipapirer i
Netbanks åbningstid. Ordrerne formidles dog kun til handel på NASDAQ Copenhagen A/S i NASDAQ Copenhagen A/S’ åbningstid, såfremt værdipapiret handles på NASDAQ Copenhagen A/S på dagen.
3.2.2.2 Ordrer skal afgives af kunden med limitkurs dvs. ved salg
med angivelse af minimumskurs og ved køb med angivelse af maksimumskurs. Den af kunden fastsatte limitering må ikke afvige væsentligt fra senest handlede kurs og/eller slutkurs. Ved væsentlige
afvigelser kan en ordre blive afvist.

Strakspriser uden for NASDAQ Copenhagen A/S’ åbningstid
3.1.1.5 I det omfang der stilles strakspriser til rådighed uden for
NASDAQ Copenhagen A/S’ åbningstid, gøres kunden opmærksom
på, at der vil være en større risiko for Vestjysk Bank med hensyn til
prisstillelsen, hvorfor der kan være et større spread mellem bud/udbud.
3.1.2 Indgåelse af strakshandler
3.1.2.1 Når kunden ønsker at handle på en strakspris, vil kunden som
udgangspunkt få effektueret handlen på den stillede strakspris,
medmindre markedsforholdene har ændret sig, inden Vestjysk Bank
modtager transaktionen. Såfremt markedsforholdene har ændret sig
til gunst for kunden vil ordren blive effektueret til den gunstigere kurs.
Såfremt markedsforholdene har ændret sig til ugunst for kunden vil
strakshandlen ikke blive gennemført, men kunden vil få tilbudt en ny
pris, som afspejler de ændrede markedsforhold, og som kunden har
mulighed for at handle på.

3.2.2.5 Såfremt kundens ordre ikke overholder NASDAQ Copenhagen A/S’ regler for handel i NASDAQ’s handelssystemer, kan ordren
blive afvist.
3.2.2.6 Afgives ordren som beskrevet i 3.2.2.1 - 3.2.2.5, lægges ordren ud på NASDAQ Copenhagen A/S, jf. dog 3.2.5, og ordren gennemføres, såfremt der kan findes en modsvarende ordre på
NASDAQ Copenhagen A/S. Vestjysk Bank indestår ikke for at kundens ordre kan handles.
3.2.3 Kontrol/overvågning

3.1.3.1 Såfremt Vestjysk Bank accepterer en afgiven ordre, effektueres handlen. Effektuerede strakshandler vil fremgå af oversigten
"Uafviklede handler", som kunden altid bør kontrollere med henblik
på at sikre, at effektuering er sket i overensstemmelse med kundens
ordre. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Vestjysk Bank
gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal
uden ophold gøre Vestjysk Bank opmærksom på, hvis en nota ikke
er i overensstemmelse med den afgivne ordre.

3.2.3.1 Korrekt indlagte ordrer vil fremgå af oversigten "Ordrer på
børsen". Når kunden har indlagt en ordre, bør kunden altid kontrollere oversigten for at sikre, at ordren er blevet korrekt behandlet/registreret på NASDAQ Copenhagen A/S. Kunden gøres opmærksom
på, at der kan være en vis transaktionstid fra ordren afgives til den
fremgår af oversigten.

3.1.4.1 Ordrer, der er afsendt af kunden, kan ikke annulleres/tilbagekaldes.
3.1.5 Åbningstider, tidsfrister, handelsomkostninger mv. for
strakshandler
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3.2.2.4 Såfremt der er suspension i et givet værdipapir på NASDAQ
Copenhagen A/S, kan der ikke afgives ordrer i værdipapiret. Såfremt
kunden forinden har registreret en ordre i et sådant værdipapir, vil
ordren automatisk blive slettet, og kunden henvises til ved suspensionens ophør at indlægge en ny ordre, såfremt dette ønskes.

3.1.3 Kontrol

3.1.4 Sletning/annullering
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3.2.2.3 Ordrer skal afgives med en udløbsdato. Ordren er herefter
gyldig i perioden fra datoen for ordrens afgivelse til udløbsdatoen.
Ved udløb af ordrens sidste gyldighedsdag vil ordren blive slettet i
det omfang, den ikke er handlet.

3.2.3.2 Kunden bør, når en ordre udløber, jf. 3.2.2.3, altid kontrollere
oversigten "Ordrer på børsen" med henblik på at sikre, at udløbet er
blevet korrekt behandlet/registreret på NASDAQ Copenhagen A/S.
Kunden bør tillige kontrollere oversigten "Uafviklede handler" for at
kontrollere, hvor stor en del af ordren, der eventuelt er blevet handlet
inden udløb.
3.2.3.3 Kunden opfordres endvidere til løbende at overvåge afgivne
ordrer for at sikre, at markedsforholdene herunder kursudviklingen
mv. ikke ændrer kundens forudsætninger for ordreafgivelsen eller
har medført automatisk sletning af kundens ordre, se om suspension
i pkt. 3.2.2.4.

3.1.5.1 Handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. for strakshandel fremgår af Vestjysk Banks vilkår for handel med værdipapirer. 3.2.3.4 Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Vestjysk Bank
gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal
3.1.5.2 I det omfang Vestjysk Banks vilkår for handel med værdipa- uden ophold gøre Vestjysk Bank opmærksom på, hvis en nota ikke
pirer ikke er fraveget i ovenstående supplerer disse bestemmelserne er i overensstemmelse med den afgivne ordre.
i pkt. 3.1.
3.2.4 Sletning/ændring
3.2 Limiteret ordre - børs (børshandel)
3.2.4.1 Kunden har adgang til at indsende en sletningsanmodning for
den aktuelle ordre. Sletningsanmodning kan indsendes i Netbanks
3.2.1 Generelt
åbningstid, jf. Vestjysk Banks vilkår for handel med værdipapirer.
3.2.1.1 Kunden kan for udvalgte værdipapirer vælge at lade Vestjysk Kunden kan risikere at yderligere handel har fundet sted, efter at
sletningsanmodningen er afsendt og inden sletning finder sted. Efter
Bank videreformidle kundens ordre til handel direkte i NASDAQ’s
sletning sker der afregning af den eventuelt handlede del af ordren.
handelssystemer. Vestjysk Bank er berettiget til diskretionært at ind- For såvidt angår kundens adgang til at slette ordrer henledes opskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg mærksomheden på ansvarsfraskrivelsen i pkt. 5 i Aftale om Netbank
som børshandel for så vidt angår visse værdipapirer.
værdipapirhandel.

Vilkår for handel med værdipapirer
via Netbank (Erhverv)
3.2.4.2 Kunden bør efter sletning af en ordre altid kontrollere oversigten "Ordrer på børsen" med henblik på at sikre, at ordren er slettet
på NASDAQ Copenhagen A/S. Endvidere opfordres kunden til i
oversigten "Uafviklede handler" at kontrollere hvor stor en del af ordren, der eventuelt er blevet handlet inden sletning.
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3.3.5 Sletning/ændring

3.2.4.3 Afgivne ordrer kan ikke ændres.

3.3.5.1 Markedsordrer kan som udgangspunkt ikke slettes. En markedsordre kan dog slettes elektronisk af kunden, så længe ordren har
status "Ikke behandlet". Herudover kan kunden kontakte Vestjysk
Bank (kontoførende filial) med henblik på at undersøge, om en given
ordre kan slettes.

3.2.5 Risikoline

3.3.5.2 Afgivne ordrer kan ikke ændres.

3.2.5.1 Såfremt kunden har adgang til limiteret ordre - børs, har kunden, med mindre andet aftales særskilt med Vestjysk Bank, adgang
til at indlægge ordrer på NASDAQ Copenhagen A/S svarende til en
samlet kursværdi, som fremgår af Vestjysk Banks vilkår for handel
med værdipapirer. Indlægger kunden ordrer udover dette maksimum, er Vestjysk Bank berettiget til vilkårligt, uden ansvar, at slette
kundens ordrer på NASDAQ Copenhagen A/S. Kursværdien opgøres som bruttokursværdien af samtlige købs- og salgsordrer indlagt
af kunden.

3.4 Limiteret ordre
3.4.1 Ordrer om køb og salg kan eventuelt afgives med limitering som
en limiteret ordre. Herved forstås at kunden i sin ordre angiver en
maksimumskurs, der ønskes købt til eller en minimumskurs, der ønskes solgt til. En limiteret ordre skal indlægges i systemet med gyldighed for en fremtidig periode. Såfremt en ordre ikke er effektueret
inden gyldighedsperiodens udløb slettes ordren automatisk.

3.4.2 Vestjysk Bank kan fastsætte grænser for, hvor meget en limitkurs må afvige fra aktuelt bud/udbud. Hvis kundens ordre ligger uden
for en sådan fastsat grænse, er Vestjysk Bank berettiget til at nægte
3.2.6.1 Vestjysk Bank forbeholder sig ret til uden ansvar frit og til en- at modtage ordren eller til at slette den. Vestjysk Bank er berettiget
hver tid at afbryde kundens adgang til at foretage børshandel. Vest- til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af
ordrer om køb og salg til limitkurs for så vidt angår visse værdipapirer.
jysk Bank forbeholder sig endvidere ret til at kontrollere de hos
3.2.6 Afbrydelse af kundens adgang

kunden installerede tekniske systemer og dataforbindelser, samt alle
3.4.3 For limiterede ordrer henvises til/gælder afsnittet om limiterede
øvrige forhold der kan have betydning for børshandlen.
ordrer i Vestjysk Banks vilkår for handel med værdipapirer, som kan
ses på Vestjysk Banks hjemmeside.
3.2.6.2 Afbrydes kundens adgang, er Vestjysk Bank berettiget, men
ikke forpligtet, til at slette afgivne ordrer. Ønsker kunden at sikre sig,
at afgivne ordrer slettes, skal der ske særskilt henvendelse til Vest- 3.4.4 Vestjysk Bank er ikke forpligtet til at effektuere limiterede ordrer,
såfremt værdipapiret ikke kan afhændes eller erhverves i markedet
jysk Bank herom. Slettede ordrer skal, såfremt dette ønskes, afgives
under iagttagelse af limitkurs og mængde.
på ny når/hvis adgangen retableres. I tilfælde af, at en ordre på afbrydelsestidspunktet er delhandlet, er Vestjysk Bank berettiget til at
3.4.5 Kontrol
afregne den handlede del af ordren og slette restordren, såfremt
dette er muligt.
3.4.5.1 Kunden opfordres efter afgivelse af ordrer til at kontrollere
oversigten "Uafviklede handler" med henblik på at sikre, at ordren er
3.2.7 Åbningstider, tidsfrister, handelsomkostninger mv. for
korrekt registreret. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer,
børshandel
Vestjysk Bank gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Vestjysk Bank opmærksom på,
3.2.7.1 Med hensyn til handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre.
mv. for børshandel henvises der til Vestjysk Banks vilkår for handel
med værdipapirer.
3.4.6 Sletning/ændring
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3.3 Markedsordre

3.4.6.1 Limiterede ordrer kan som udgangspunkt ikke slettes. En ordre kan dog slettes elektronisk af kunden, så længe ordren har status
3.3.1 Kunden har mulighed for elektronisk at indlægge ordrer om køb "Ikke behandlet". Herudover kan kunden kontakte Vestjysk Bank
og salg af værdipapirer til markedskurs. Kunden kan fastsætte en
(kontoførende filial) med henblik på at undersøge, om en given ordre
fremtidig dato, på hvilken ordren ønskes afregnet. Vestjysk Bank er kan slettes.
berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg til markedskurs for så vidt angår visse 3.4.6.2 Afgivne ordrer kan ikke ændres.
værdipapirer.
3.5 Gennemsnitskursordre
3.3.2 For markedsordrer henvises til/gælder afsnittet om markedsordrer i Vestjysk Banks vilkår for handel med værdipapirer, som kan
3.5.1 Kunden har adgang til elektronisk at indlægge ordrer om køb
ses på Vestjysk Banks hjemmeside.
og salg af værdipapirer noteret på NASDAQ Copenhagen A/S til afregning til NASDAQ Copenhagen A/S’ gennemsnitskurs. Vestjysk
3.3.3 Vestjysk Bank er ikke forpligtet til at afregne markedsordrer,
Bank er berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til
såfremt værdipapiret ikke kan erhverves eller afhændes i markedet. indlæggelse af ordrer om køb og salg til gennemsnitskurs for så vidt
angår visse værdipapirer.
3.3.4 Kontrol
3.5.2 For gennemsnitskursordrer henvises til/gælder afsnittet om
3.3.4.1 Kunden opfordres efter afgivelse af ordrer til at kontrollere
gennemsnitskursordrer i Vestjysk Banks vilkår for handel med væroversigten "Uafviklede handler" med henblik på at sikre, at ordren er dipapirer, som kan ses på Vestjysk Banks hjemmeside.
korrekt registreret. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer,
Vestjysk Bank gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papir3.5.3 Vestjysk Bank er ikke forpligtet til at afregne gennemsnitskursform. Kunden skal uden ophold gøre Vestjysk Bank opmærksom på, ordrer, såfremt værdipapiret ikke kan erhverves eller afhændes i
hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre.
markedet.

Vilkår for handel med værdipapirer
via Netbank (Erhverv)
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3.5.4 Kontrol

4. Særlige betingelser

3.5.4.1 Kunden opfordres til efter afgivelse af ordrer at kontrollere
oversigten "Uafviklede handler" med henblik på at sikre, at ordren er
korrekt registreret. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer,
Vestjysk Bank gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Vestjysk Bank opmærksom på,
hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre.

4.1 Kontant forbehold/køb
4.1.1 Ved kundens køb af værdipapirer tager Vestjysk Bank kontantforbehold, hvorved forstås, at Vestjysk Banks levering af værdipapirer er betinget af, at Vestjysk Bank modtager endelig betaling for
afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen.

3.5.5 Sletning

4.1.2 Såfremt Vestjysk Bank ikke modtager endelig dækning for afregningsbeløbet, er Vestjysk Bank berettiget til straks og uden varsel,
3.5.5.1 Gennemsnitskursordrer kan som udgangspunkt ikke slettes. at tilbageføre kundens køb. Kunden er ansvarlig for eventuelle tab
En gennemsnitskursordre kan dog slettes elektronisk af kunden, så og omkostninger i den forbindelse. Der henvises i øvrigt til Vestjysk
Banks almindelige forretningsbetingelser for henholdsvis privat- og
længe ordren har status "Ikke behandlet". Herudover kan kunden
erhvervskunder vedrørende Vestjysk Banks modregningsadgang.
kontakte Vestjysk Bank (kontoførende filial) med henblik på at undersøge, om en given ordre kan slettes.
4.2 Forbehold om ejendomsret/salg
3.6 Handel med udenlandske værdipapirer
4.2.1 Ved kundens salg af værdipapirer er Vestjysk Banks betaling
3.6.1 Kunden har mulighed for at handle udenlandske værdipapirer af afregningsbeløbet betinget af, at Vestjysk Bank får ubetinget
i Netbank. Ved handel med udenlandske værdipapirer kan ordrety- ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Værdipapirer
perne markedsordre eller limiteret ordre anvendes, i det omfang de registreret i VP SECURITIES skal være registreret på kundens depot
tilbydes. Der henvises til beskrivelsen af ordretyperne ovenfor, samt senest børsdagen før afviklingsdagen. Udenlandske værdipapirer
skal være registreret og tilgængelige i overensstemmelse med det
Vestjysk Banks vilkår for handel med værdipapirer. Åbningstider,
tidsfrister, handelsomkostninger, beløbsbegrænsninger mv. fremgår pågældende markeds betingelser for at sikre rettidig afvikling. På
disse tidspunkter må der ikke være registreret rettigheder over væraf Vestjysk Banks vilkår for handel med værdipapirer.
dipapirerne, der strider mod salget, for eksempel pantsætning - eller
3.6.2 Handlen afregnes i afregningskontoens valuta med mindre an- købte værdipapirer, der ikke er til kundens disposition, herunder for
eksempel at obligationerne er udtrukket.
det er aftalt.
3.6.3 Ordrer søges gennemført samme dag, som pengeinstituttet er
blevet bekendt med ordren, hvis dette er sket på et tidspunkt, der gør
det muligt at handle værdipapiret på det udenlandske marked samme dag - ellers søges ordren først handlet på førstkommende børsdag. Ordre om køb og salg af udenlandske værdipapirer bortfalder i
det omfang, den ikke er handlet ved udløbet af ordrens gyldighedsperiode. Gyldighedsperioden fremgår af Vestjysk Banks vilkår for
handel med værdipapirer.

4.3 Kundens dispositionsret
4.3.1 Ved værdipapirer registreret i VP SECURITIES kan kunden
ved kontantforbehold først disponere over betalte værdier på 2. dagen efter afviklingsdagen, medmindre Vestjysk Bank annullerer kontantforbeholdet. Øvrige værdipapirer kan kunden disponere over,
når endelig betaling til Vestjysk Bank har fundet sted, idet kunden
dog gøres opmærksom på, at udenlandske værdipapirer kan være
underlagt særlige forhold. Oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Vestjysk Bank.
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3.6.4 I forbindelse med handel med udenlandske aktier har både
danske og udenlandske børsdage, som ikke nødvendigvis er sam4.4 Salg af obligationer
menfaldende, betydning for gyldighedsperiode, eventuel handelsdato og valørdag. Dette kan blandt andet påvirke gyldighedsperioden. 4.4.1 Afgiver kunden ordre om salg af obligationer, der er udtrukne,
Oplysninger herom kan fås hos Vestjysk Bank.
gennemføres handlen for de ikke udtrukne obligationer, som findes i
depotet. Vestjysk Bank foretager erstatningskøb - svarende til de
3.6.5 Såfremt kunden i forbindelse med indgåelse af en værdipapir- udtrukne obligationer - til dagskurs - og med beregning af sædvanlihandel i et udenlandsk værdipapir har en afregningskonto, der føres ge omkostninger. Kunden betaler et eventuelt tab i forbindelse heri en valuta, der er forskellig fra værdipapirets valuta, fastsættes valu- med.
takursen ved afregning i overensstemmelse med Vestjysk Banks vilkår for handel med værdipapirer.
4.5 Køb af værdipapirer til individuelle pensionsdepoter
3.6.6 I forbindelse med udenlandske værdipapirhandler kan der pålægges yderligere omkostninger. Det drejer sig eksempelvis om depotomkostninger, omkostninger til afvikling af handlen i udlandet,
øvrige udenlandske omkostninger, eventuel skat i forbindelse med
handel af udenlandske værdipapirer, gebyrer for indlæggelse af limiterede ordrer med videre. Omkostningerne fremgår af Vestjysk
Banks vilkår for handel med værdipapirer. Der kan være yderligere
udenlandsk skat eller omkostninger, som Vestjysk Bank ikke er bekendt med.

4.5.1 En pensionsordning kan investeres i alle aktier, obligationer og
investeringsbeviser, der er optaget til handel på et reguleret marked
eller en alternativ markedsplads eller handles på en multilateral
handelsfacilitet.
Der gælder en særlig regel for køb af enkeltaktier og erhvervsobligationer i et aktieselskab (emittent). Kunden må maksimalt købe op
til 20 procent af værdien af kundens pensionsordninger i Vestjysk
Bank i et enkelt aktieselskab - dog altid for 51.500 kr. (2019). Pensionsordningernes samlede værdi defineres som kontant indestående på kundens pensionskonti plus kursværdien af pensionsdepoter.
3.6.7 Handel med udenlandske værdipapirer kan være underlagt af- Det er kursværdien på købstidspunktet, der er afgørende. Hvis kurvigende frister og regler for afvikling mv. end de for danske værdiserne senere stiger, så den samlede værdi overstiger 20 procent,
papirer gældende.
skal kunden ikke sælge ud af papirerne.
Der må ikke investeres i aktier m.v. i selskaber, der giver brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder til investorerne i selskabet.

Vilkår for handel med værdipapirer
via Netbank (Erhverv)
4.5.2 Kunden må endvidere ikke afgive ordrer på værdipapirer i det
omfang dette medfører, at kunden opnår mere end 50% af stemmeretten eller aktiekapitalen i et givet selskab. Kunden er forpligtet til at
oplyse Vestjysk Bank om kundens samlede aktiebesiddelse i det
pågældende aktieselskab.
4.5.3 Det er endvidere i lovgivningen fastsat, hvilke værdipapirer
midler i individuelle pensionsdepoter kan placeres i.
4.5.4 Ovenstående regler for placering af pensionsmidler er alene
gengivet i hovedtræk. Nærmere oplysninger om reglerne for placering af pensionsdepotmidler kan fås ved henvendelse i Vestjysk
Bank.

Side 8 af 13

4.9.2 Oversigterne viser oplysninger om bl.a. antal, kursværdi og
gevinst/tab på de kontrakter, som kunden har indgået med Vestjysk
Bank. Oplysningerne vises til og med udløbsdagen på kontrakterne,
alternativt indtil tidspunktet for evt. afregning af kontrakter før udløbsdagen. Kundens købte kontrakter og gevinster vises uden fortegn - solgte kontrakter og tab vises med negativt fortegn.
4.9.3 Såfremt kunden har indgået to modsatrettede forretninger med
samme karakteristika vil oversigten vise nettopositionen og evt. urealiseret gevinst/tab på denne. De bagvedliggende forretninger fremgår af detailoversigten.

4.9.4 Alle kurser/præmier, som kunden modtager via Netbank er til
vejledning for kunden, og Vestjysk Bank forpligter sig ikke til at
4.5.5 Kunden er ved værdipapirhandel via Netbank forpligtet til at
handle derivaterne på de pågældende kurser. Hverken Vestjysk
kontrollere, at en ordre ikke vil medføre, at begrænsningerne for
Bank eller dets edbcentral (BEC) er ansvarlig for rigtigheden af inpensionsmidlernes placering overskrides. Kunden skal i tvivlstilfælde
rette henvendelse til Vestjysk Bank. Vestjysk Bank kan ikke drages formationer om kurser/præmier og gevinst/tab, som kunden modtatil ansvar for tab som følge af, at kunden overskrider de ovennævnte ger via Netbank.
begrænsninger for pensionsmidlernes placering i forbindelse med
værdipapirhandel via Netbank.
4.6 Sletning af ordrer i forbindelse med ændring af stamdata mv.
4.6.1 Såfremt NASDAQ Copenhagen A/S eller andre markeder foretager ændringer i stamdata vedrørende værdipapirer, der kan
handles via Netbank, er Vestjysk Bank berettiget til at slette kundens
endnu ikke effektuerede ordrer i de værdipapirer, som ændringen
vedrører. Ændringer i stamdata kan blandt andet vedrøre fondskode,
stykstørrelse, kapitalstruktur, selskabsstruktur, noteringsvilkår m.v.
Sletning af kundens ordrer vil fremgå af oversigten "Uafviklede
handler" i Netbank.
4.7 Fejlhandler

5. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige
oplysninger og oplysninger om køb og salg
5.1 Kunden samtykker til, at Vestjysk Bank registrerer de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre en ordre. Det drejer sig
om følgende oplysninger:
CPR-nummer, CVR-nummer, kontonummer, depotnummer, dato og
tidspunkt, beløb, kurser, fondskode og mængde.
5.2 Registerede oplysninger opbevares i Vestjysk Bank i 5 år, og
anvendes til bogføring, kontoudskrifter og fondsnotaer. Oplysningerne videregives kun hvor lovgivningen kræver det, eller til brug for
eventuelle retssager mellem kunden og Vestjysk Bank.

4.7.1 Vestjysk Bank kan i henhold til branchekutyme være nødsaget
til at annullere allerede indgåede handler, såfremt der er tale om
fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med 6. Kundens ansvar
tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på NASDAQ
Copenhagen A/S eller andre fondsbørser/autoriserede markeds6.1 Der henvises til Vilkår for Netbank pkt. 4.
pladser har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer
straks.
6.2 Kunden gøres opmærksom på, at insiderhandel og markedsmanipulation er ulovligt i henhold til kapitel 2 i forordningen om mar4.8 Afbrydelse af kundens adgang
kedsmisbrug, herunder at det ikke er tilladt kunden at påvirke
strakshandelskursen ved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på
4.8.1 Vestjysk Bank er berettiget til, uden ansvar, at afbryde kundens det marked, hvor kunden ønsker at købe eller sælge værdipapirer.
adgang til systemet, såfremt kunden misligholder denne aftale som
Det er ved flere domme i landsretten slået fast, at en sådan adfærd
defineret i pkt. 1.3 i Aftale om Netbank værdipapirhandel, i tilfælde
udgør markedsmanipulation, hvilket er en overtrædelse af forordninaf systemfejl, ved mistanke om insider trading, såfremt der opstår
gen om markedsmisbrug. Markedsmanipulation straffes med bøde
force majeure lignende forhold eller såfremt det af Vestjysk Bank
skønnes, at Vestjysk Banks samlede eksponering i enkelte markeder eller fængsel.
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overskrider, hvad der er forsvarligt, når der henses til Vestjysk Banks
afviklingsrisiko.

7. Pengeinstituttets ansvar

4.8.2 Afbrydes kundens adgang er Vestjysk Bank berettiget, men ikke forpligtet, til at slette afgivne ordrer. Ønsker kunden at sikre sig, 7.1 Der henvises til Vilkår for Netbank pkt. 5 og 6.
at afgivne ordrer slettes, skal der ske særskilt henvendelse til Vestjysk Bank herom. Slettede ordrer skal, såfremt dette ønskes, afgives
på ny når/hvis adgangen retableres. I tilfælde af, at en ordre på af- 8. Ændring af vilkår, systemet, handelsomkostninbrydelsestidspunktet er delhandlet, er Vestjysk Bank berettiget til at ger mv.
afregne den handlede del af ordren og slette restordren, såfremt
8.1 Denne aftale kan ændres med 1 måneds varsel. Ændringerne
dette er muligt.
kan varsles elektronisk.
4.9 Derivatposition
4.9.1 Vestjysk Bank kan vælge at give kunden adgang til at se over- 9. Opsigelse
sigter over kundens positioner i værdipapirbaserede futures og op9.1 Kunden kan til enhver tid skriftligt opsige aftalen med Vestjysk
tioner. Oplysninger fremgår af oversigter under menupunktet
"Derivatposition".
Bank, og uden varsel udtræde af systemet.

Vilkår for handel med værdipapirer
via Netbank (Erhverv)
9.2 Vestjysk Bank kan opsige aftalen med 1 måneds varsel, jf. dog
pkt. 3.2.6 vedrørende børshandel. I tilfælde af kundens misligholdelse er Vestjysk Bank dog berettiget til at ophæve aftalen uden
varsel. Over for erhvervskunder kan Vestjysk Bank opsige aftalen
uden varsel.
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9.3 Vestjysk Bank forbeholder sig ret til at gennemføre ordrer, som
ikke er slettet af kunden ved aftalens ophør.

10. Klageadgang
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10.1 Der henvises generelt til Vilkår for Netbank.

Bilag om handelsomkostninger, åbningstider,
tidsfrister mv. i Netbank
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I Netbank kan du handle på fire forskellige måder. De fire måder er
- Aktier/Investeringsbeviser:
beskrevet nedenfor. Ordretypen limiteret ordre - børs (børshandel)
- Max. kr. 250.000, pr. ordre. (Kursværdi)
er dog et tilvalg. Hvis du vælger børshandel med realtidsopdaterede
- Obligationer: Max. kr. 1.500.000, pr. ordre. (Nominelt)
priser, kræver det et realtidsabonnement til NASDAQ Copenhagen
A/S. Har du lyst/interesse i at handle direkte på NASDAQ CopenhaTidsrummet, hvor du kan strakshandle værdipapirer, fremgår af
gen A/S, så kontakt os og hør om muligheden for tilvalg af denne
Vestjysk Banks hjemmeside.
ordretype.
Vestjysk Banks kurtagesats, beregnet af kursværdien for handel via Handlen vil ikke blive delafregnet, dvs. du køber/sælger altid det antal
papirer, du har afgivet ordre på som en strakshandel.
Netbank er følgende:
Danske værdipapirer:
Aktier og investeringsbeviser
Obligationer

0,150% min. 40 kr.
0,100% min. 40 kr.

Herudover beregnes et gebyr på 100 kr. pr. limitordre uanset om
handlen gennemføres eller ej. Gebyret betales, når ordren indlægges i systemet.
Udenlandske værdipapirer:
Aktier - Norge, Sverige og Finland 0,150% min. 75 kr.
Øvrige udenlandske aktier
0,500% min. 200 kr.
Der beregnes ikke limitgebyrer for udenlandske aktier.

Netbank tilbyder dig strakshandel i de mest omsatte papirer på
NASDAQ Copenhagen A/S helt til kl. 22.00 om aftenen.
Limiteret ordre (limitkurs)
Handel på limitkurs betyder, at handlen kun gennemføres, forudsat
en af dig fastsat kurs på papiret kan opnås. En limitordre kan løbe i
indtil 14 kalender dage. Banken kan afvise en limitering, såfremt
kursen afviger mere end 10% fra senest noterede kurs på NASDAQ
Copenhagen A/S. Du kan indlægge ordre i hele Netbanks åbningstid. Ordrer indlagt efter kl. 16.00 afregnes dog tidligst næste børsdag.
Du kan handle alle danske papirer som limithandel. Bemærk, at der
skal betales et limitgebyr pr. ordre, uanset om ordren gennemføres
eller ej.

Via Netbank er der gratis adgang til 15 minutter forsinket kursinformation fra NASDAQ Copenhagen A/S.

Banken vil forsøge at afregne hele ordren til den ønskede kurs, men
banken er berettiget til i visse tilfælde at delafregne, såfremt der kun
kan handles en mindre del af ordren via NASDAQ Copenhagen A/S.
Du kan tegne et realtidsabonnement på aktuelle børskurser fra
Delafregning medfører desværre kurtage pr. handel, men kun et liNASDAQ Copenhagen A/S. Det koster et tillæg, hvis du også ønsker mitgebyr.
at se ordredybde. Du kan se priserne herfor i prisbogen på bankens
hjemmeside, vestjyskbank.dk
Markedsordre (markedskurshandel)
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Systemet indeholder tre begrænsninger, nemlig papir, penge og
pension.

Handlen gennemføres normalt til markedskursen hurtigst muligt efter
ordremodtagelsen (i NASDAQ Copenhagen A/S åbningstid hverdage fra kl. 09.00 - 16.50). Du kan dog indlægge ordrer i hele Netbanks
- Man kan således ikke sælge et papir man ikke har i depot (dog åbningstid. Ordrer indlagt efter kl. 16.30 afregnes dog tidligst næste
muligt hvis papiret er købt, men handlen endnu ikke afviklet). børsdag. Alle danske værdipapirer kan lægges ind i systemet som
- Man kan heller ikke købe for mere end indestående på depo- markedsordre.
tets afkastkonto (incl. evt. trækningsret).
- Der kan ikke handles i strid med gældende pensionsregler
En markedsordre er gyldig i 8 kalenderdage, medmindre du anmomht. grænser for størrelse af enkeltaktieposter i et pensions- der banken om at slette ordren.
depot.
Banken vil forsøge at afregne hele ordren til markedskurs, men såMarkedsordre - straks (strakshandel) udvalgte papirer
fremt der er tale om mindre omsættelige papirer er banken berettiget
til i visse tilfælde at delafregne, såfremt der kun handles en mindre
Strakshandel i udvalgte papirer sker til en på forhånd kendt kurs.
del af ordren via NASDAQ Copenhagen A/S. Hvis det ikke er muligt
Banken stiller 2-vejs priser (købs hhv. salgskurs) i udvalgte papirer, for Vestjysk Bank at gennemføre ordren, forbeholder Vestjysk Bank
f.eks. samtlige OMXC25-papirer og størsteparten af BankInvests in- sig ret til at udsætte eller eventuelt annullere ordren.
vesteringsforeningsafdelinger samt udvalgte obligationer. Der gives
kun adgang til strakshandel, såfremt det pågældende papir er med i Limiteret ordre - børs (børshandel)
de udvalgte, og kun såfremt banken har stillet en kurs i papiret. Du
I Netbank er der mulighed for at registrere ordrer om køb og salg af
kan til enhver tid følge med i hvilke papirer, der kan handles som
værdipapirer direkte på NASDAQ Copenhagen A/S. En sådan ordre
strakshandel via bankens egne kurslister.
kaldes en børsordre og indlægges til handel i handelssystemet
SAXESS, som anvendes til al handel på NASDAQ Copenhagen A/S.
Handelskurserne vil til en hver tid afspejle den aktuelle kurs på
NASDAQ Copenhagen A/S, dog kan der være mindre afvigelser af- Såfremt der findes andre ordrer på NASDAQ Copenhagen A/S, der
kan matche din børsordre, bliver børsordren handlet på NASDAQ
hængig af det bud/udbud på NASDAQ Copenhagen A/S (f.eks.
børspriser for meget få stk.). Efter NASDAQ Copenhagen A/Ss luk- Copenhagen A/S i Vestjysk Banks navn, og der sker efterfølgende
automatisk afregning af din Børsordre mellem Vestjysk Banks og dig
ketid er de i Netbank stillede strakshandelskurser fastsat med udtil samme kurs, som din børsordre blev handlet til på NASDAQ Cogangspunkt i lukkekurserne, men vil løbende blive tilpasset
penhagen A/S. For at få adgang til indlæggelse af børsordrer i Netudviklingen på f.eks. de udenlandske regulerede markeder. Der
bank skal der ske særlig tilmelding til denne ordretype i forbindelse
gælder følgende grænser for en strakshandel:
med oprettelse af Netbank.

Bilag om handelsomkostninger, åbningstider,
tidsfrister mv. i Netbank
Børshandel giver dig mange muligheder, men samtidig er der en
lang række ting, som du skal være opmærksom på. Børshandel
henvender sig primært til den erfarne investor, der er i besiddelse af
det fornødne markedskendskab og en vis investeringserfaring. Handel på NASDAQ Copenhagen A/S foregår mellem professionelle
markedsdeltagere, og stiller dermed store krav til din indtastning og
overvågning af børsordrer. Samtidig er det nødvendigt løbende at
holde sig ajour med markedsudviklingen på danske og internationale
værdipapirmarkeder, for at du kan være sikker på at få den tiltænkte
børsordre. Stigende eller faldende markeder, suspension, usikker
prisfastsættelse, markedskutymer ved fejlhandler m.m. påvirker hele
tiden forudsætningerne for dine børsordrer, og du skal være parat til
løbende at holde øje med udviklingen.
Du skal, for at få adgang til børshandel med realtidsopdaterede kurser i Netbank tilslutte dig et abonnement på realtidskursinformation
fra NASDAQ Copenhagen A/S.
Det er desuden muligt at tilslutte sig børshandel med 15 min. forsinkede kurser, hvilket ikke kræver abonnement med NASDAQ Copenhagen A/S.

Side 11 af 13

De p.t. gældende børser og åbningstider:
Aktietorget
Deutsche Boerse AG (Frankfurt)
Euronext Amsterdam
Euronext Paris
London Stock Exchange
London Stock Exchange, SETS
Mercado Continuo Espanol
Mercato Continuo Italiano
Nasdaq First North Copenhagen, Equities
Nasdaq First North Stockholm, Equities
Nasdaq Helsinki, Equities
Nasdaq Stockholm, Equities
Nasdaq OMX
NYSE New York Stock Exchange
NYSE MKT
NYSE US Composite
Oslo Stock Exchange
Swiss Blue Chip Segment
SIBE, Mercado Continuo
SIX Swiss Exchange
Tokyo Stock Exchange
Xetra Germany

09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.10 09.00 09.00 09.00 09.00 15.30 15.30 15.30 15.30 09.00 09.00 09.00 09.00 01.00 09.00 -

17.30
17.30
17.25
17.30
17.30
17.30
17.30
17.25
17.30
17.30
17.30
17.20
22.00
22.00
22.00
22.00
16.20
17.30
17.30
17.30
07.00
17.30

Handel direkte på NASDAQ Copenhagen A/S via Netbank er underlagt særlige regler, der fremgår af "Aftale om Netbank Værdipapirhandel". Du bør sætte sig grundigt ind i disse regler, og bør i øvrigt Disse tider er tider for dansk vintertid, ved dansk sommertid kan der
have det fornødne kendskab til kursbegreber og handelskutymer på være forskydelser på visse børser.
NASDAQ Copenhagen A/S.
Forhold vedr. udenlandske aktier
Ved handel med udenlandske aktier i Netbank anvendes ordretyperne markedsordre og limitordre.
Markedsordrer og limiterede ordrer i udenlandske aktier modtaget i
børsens åbningstid afregnes/påbegyndes overvåget hurtigst muligt
efter modtagelsen af ordren. Ordrer indlagt efter kl. 21.45 vil først
blive behandlet næste dag når banken åbner.

Fastsættelse af valutakurs
Ved afregning af udenlandske aktier fastsættes valutakursen indenfor en time efter handlen er indgået. Valutakursen fastsættes som
spotkursen plus (ved køb) eller minus (ved salg) Vestjysk Banks generelle tillæg/fradrag på de forskellige valutaer. På handler foretaget
efter kl. 16.00 vil valutakursen blive fastsat næste morgen.
Tillæg/fradrag oplyses ved henvendelse til Vestjysk Bank.
Børsordrer handles på NASDAQ Copenhagen A/S

En markedsordre i udenlandske aktier har en gyldighedsperiode på
8 dage.

Såfremt der via Netbank indlægges en gyldig børsordre, vil denne
blive lagt direkte på NASDAQ Copenhagen A/S til handel på lige fod
En limiteret ordre i udenlandske aktier kan afgives med en gyldigmed ordrer indlagt af andre markedsdeltagere på NASDAQ Copenhedsperiode op til 14 dage. BEMÆRK - Hvis ordrer på udenlandske hagen A/S. Børsordren vil således kun blive handlet, såfremt der på
aktier bliver delafregnet slettes den resterende del af ordren uanset NASDAQ Copenhagen A/S eksisterer en modpart/anden investor,
ordrens gyldighedsperiode.
der er villig til at acceptere børsordrens vilkår, herunder værdipapir,
mængde og kurs. Der kan registreres børsordrer om køb eller salg
Ordrer skal være modtaget senest 15 minutter før den pågældende af aktier og investeringsforeningsbeviser, der er noteret på NASDAQ
børs lukketid, for at blive afregnet/påbegyndt overvåget samme dag. Copenhagen A/S og som handles i SAXESS.
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Indlæggelse af børsordrer
Ved indlæggelse af børsordrer skal der angives en mindstekurs for
salgsordrer og en maksimumskurs for købsordrer. Denne limitkurs
må maksimalt afvige 10% fra bedste bud/udbud på NASDAQ Copenhagen A/S. Såfremt der ikke eksisterer bud/udbud på NASDAQ
Copenhagen A/S må kursen maksimalt afvige 10% fra sidst noterede
kurs på NASDAQ Copenhagen A/S. Ellers vil børsordren blive afvist.
En børsordre kan gælde op til 8 kalenderdage inklusive indlæggelsesdagen. Børsordrens gyldighedsperiode skal angives ved indlæggelse af ordren. Så længe børsordren ikke bliver handlet i sin helhed,
vil den automatisk blive lagt på NASDAQ Copenhagen A/S hver ny
børsdag inden for gyldighedsperioden og endeligt blive slettet ved
udløbet af den sidste gyldighedsdag.

Bilag om handelsomkostninger, åbningstider,
tidsfrister mv. i Netbank
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Når der sker afregning af en børsordre mellem dig og os, fremgår
dette af oversigten "Uafviklede handler". Børsordren (eller den del af
Børsordrer kan registreres og slettes i Netbank i systemets åbnings- den, der afregnes) vil have status "under afvikling", og et klik på
tid. Børsordrer formidles dog kun til handel på NASDAQ Copenha- handlen i oversigten vil give informationer om, hvordan børsordren
er afregnet. Disse informationer er IKKE nødvendigvis et udtryk for
gen A/S i dennes åbningstid for tiden fra kl 9.00 til kl. 16.50 på
den endelige afregning. Denne vil fremgå af notaen, der efterfølbørsdage.
gende fremsendes pr. post. Det bør kontrolleres, om den endelige
nota er i overensstemmelse med din børsordre.
En børsordre kan ikke ændres. Såfremt vilkårene for en børsordre
ønskes ændret, skal den oprindelige ordre slettes og en ny ordre reDer fremsendes IKKE bekræftelse eller nota pr. email til dig, når en
gistreres.
børsordre handles, udløber, afregnes eller lignende. Du opfordres
Bemærk at når en børsordre slettes, vil den del af ordren, der evt. er til at kontrollere oversigterne "Uafviklede handler"/"Ordrer på børsen"
for at sikre, at behandling af børsordren finder sted på rette måde.
handlet inden for børsdagen blive afregnet mellem dig og Vestjysk
Ordrer, som du selv sletter, vil ikke fremgå af oversigterne.
Bank, og restordren vil blive slettet.
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Registrering og sletning af børsordrer

Såfremt en børsordre slettes i NASDAQ Copenhagen A/S åbningstid, skal det bemærkes, at børsordren kan blive handlet på NASDAQ
Copenhagen A/S i det tidsrum, der går, fra anmodningen om sletning
afsendes fra dig via internet, til den modtages på NASDAQ Copenhagen A/S. Du er forpligtet af denne/disse handler. Det er derfor vigtigt at kontrollere, om sletningen er sket i overensstemmelse med
anmodningen, eller om der er sket handel i mellemtiden. Dette kan
kontrolleres via Netbank oversigter "Uafviklede handler"/"Ordrer på
børsen". Når en ordre er slettet, forsvinder den fra oversigterne.

Sletning af ordre i forbindelse med børspause, suspension samt
ændring af stamdata mv. fra NASDAQ Copenhagen A/S.

Ordredata og nota

Eksempler

Aktive børsordrer kan løbende overvåges via oversigterne "Uafviklede handler"/"Ordrer på børsen". Her kan du se, hvilken status ordren
har, om den er på NASDAQ Copenhagen A/S, om den er delhandlet
på NASDAQ Copenhagen A/S, handlet i sin helhed, slettet eller udløbet.

Eksempel 1:
Du indlægger en børsordre med følgende indtastninger:

Fra 1. juni 2007 ophørte NASDAQ Copenhagen A/S med at holde
børspause, når et selskab kommer med eksempelvis regnskabsmeddelelse eller andre meddelelser, som kan have indflydelse på
kursdannelse af værdipapiret.

I særlige tilfælde kan NASDAQ Copenhagen A/S dog ekstraordinært
sætte et selskab i børspause. Hvis der indtræder en sådan børspauEn børsordre, der er handlet i sin helhed (eller den del af en børsor- se i et værdipapir, der er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S, blidre, der er handlet delvist) kan ALDRIG slettes.
ver handlen i det pågældende papir standset, indtil NASDAQ
Copenhagen A/S ophæver børspausen.
Du bør i forbindelse med registrering, sletning m.v. af børsordrer altid
kontrollere Netbanks oversigter "Uafviklede handler" /"Ordrer på
Såfremt der indtræder børspause i et værdipapir (eller papiret subørsen" for at sikre dig, at børsordren er korrekt registreret, slettet, spenderes fra handel), vil alle dine børsordrer i det pågældende papir blive slettet for at sikre, at du ikke efter en evt.
udløbet osv.
børspauses/suspensions ophør får handlet en børsordre på vilkår,
En børsordre slettes automatisk, såfremt der indtræder børspause i der ikke harmonerer med de ændrede markedsvilkår. Det er dit eget
ansvar evt. at genetablere ordrerne på NASDAQ Copenhagen A/S
det pågældende værdipapir - se nedenfor.
efter børspausens afslutning/suspensionens ophør. Når et værdipapir er underlagt børspause eller er suspenderet, kan det ikke handles
Delhandel
på NASDAQ Copenhagen A/S, og der kan ikke indlægges børsorUanset at en børsordre angiver køb eller salg af et større antal vær- drer i det pågældende værdipapir. I værdipapirer, der er underlagt
dipapirer, vil børsordren altid kunne blive handlet delvist. Du kan alt- børspause, kan der fortsat indlægges ordrer om køb eller salg i Netså ikke være sikker på, at børsordren handles på én gang, end ikke bank ved hjælp af andre ordretyper end børsordre, eksempelvis
at ordren handles på én og samme dag. En børsordre kan naturlig- straksordre, markedsordre eller limiteret ordre.
vis, og vil ofte blive handlet på én gang, men det kan ikke garanteres.
Såfremt der fra NASDAQ Copenhagen A/S side sker ændringer i
stamdata eller andre data med relation til værdipapirer, der er noteret
Du modtager kun én afregning fra pengeinstituttet pr. børsdag pr.
børsordre (såfremt en del af børsordren er handlet på NASDAQ Co- på NASDAQ Copenhagen A/S, kan dette medføre automatisk sletpenhagen A/S), uanset at der er sket flere delhandler i løbet af børs- ning af dine børsordrer i de berørte værdipapirer. Sletning finder sted
dagen. Du betaler kurtage, som om alle delhandler af samme ordre, i de tilfælde, hvor ændringerne kan påvirke dine forudsætninger for
der er sket på samme børsdag, er sket som én handel. Ved handel afgivelsen af børsordrer i de pågældende værdipapirer, eller hvor
ændringerne kan påvirke driften af Netbank og tilknyttede systemer.
af én og samme ordre over flere dage vil der blive beregnet selvÆndringer kan bl.a. vedrøre fondskodeskift, aktiesplit med videre.
stændig kurtage for hver daglig afregning mellem dig og Vestjysk
Bank.
Driftsforstyrrelser mv.
Ved delhandel af en børsordre kan børsordren ved de enkelte delhandler afregnes på forskellige kurser, og afregning til dig ved børs- Din opmærksomhed henledes på, at du kan være afskåret fra at
dagens afslutning vil så ske til en gennemsnitskurs beregnet som et indlægge og slette børsordrer som en følge af driftsforstyrrelser mv.
Du kan risikere at allerede registrerede børsordrer handles på NASgennemsnit af alle delhandler. Gennemsnitskursen kan dog aldrig
være dårligere end den angivne limitkurs. Nedenfor er der givet ek- DAQ Copenhagen A/S uden at du har mulighed for at slette disse.
Der henvises bl.a. til § 4 i "Aftale om Netbank værdipapirhandel"
sempler på, hvordan delafregning kan ske.

Køb af 100 stk. X-aktier til maksimalt kurs 240. Børsordren gælder
kun inden for den pågældende børsdag. Ordren indlægges kl. 12.39.

Bilag om handelsomkostninger, åbningstider,
tidsfrister mv. i Netbank
Handelsposten for X-aktier er 1 stk. og i eksemplet handles børsordren således på NASDAQ Copenhagen A/S:
30 stk. handles til kurs 239 kl. 12.39
10 stk. handles til kurs 240 kl. 13.05
30 stk. handles til kurs 240 kl. 13.09
30 stk. handles til kurs 240 kl. 16.45
Du vil løbende i Netbank (via oversigterne "Uafviklede handler"/"Ordrer på børsen") kunne se, hvor stor en del af ordren, der er handlet
på NASDAQ Copenhagen A/S, men endnu ikke afregnet mellem dig
og os, og hvor stor en del, der stadig ligger til handel på NASDAQ
Copenhagen A/S. Eksempelvis vil ordredata fra oversigten "På børsen" kl. 14.00 angive:
- at den oprindelige ordre var på 100 stk. X-aktier.
- at der er handlet 70 stk. X-aktier på børsen (disse papirer er endnu
ikke afregnet mellem dig og banken) og
- at der stadig ligger 30 stk. X-aktier til handel på NASDAQ Copenhagen A/S.
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Eksempel 2:
Du indlægger en børsordre med følgende indtastninger:
Køb af 100 stk. Y-aktier til maksimalt kurs 240, der kun gælder pågældende børsdag og børsdagen efter. Ordren indlægges kl. 16.00.
Handelsposten for Y-aktier er 1 stk., og i eksemplet handles børsordren således på NASDAQ Copenhagen A/S:
30 stk. handles til kurs 240 kl. 16.00 60 stk. handles til kurs 240 kl.
16.45
Ved børsdagens afslutning er der handlet 90 stk. aktier, og der findes
en restordre på 10 stk. Den handlede del af ordren (90 stk.) afregnes
mellem dig og os som én handel med kurtage som én handel, og
restordren på 10 stk. lægges automatisk på NASDAQ Copenhagen
A/S næste børsdag kl. 9.00.
Næste børsdag handles de sidste:
10 stk. handles til kurs 240 kl. 10.03
og efterfølgende afregnes de sidste 10 stk. selvstændigt mellem dig
og os, hvilket medfører at du skal betale yderligere kurtage for den
sidste handel.
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Efter den sidste handel har fundet sted, afregnes alle 100 stk. X-akHvis de 10 stk. ikke var blevet handlet ved børsdagens afslutning,
tier som én handel mellem dig og os til en gennemsnitskurs (239,7) ville restordren automatisk blive slettet, da børsordrens gyldighedsog der betales kurtage, som om én handel har fundet sted.
periode var angivet til to børsdage.

