Regler for værdipapirhandel i Jyske
Banks eBanking
Når du har accepteret "Regler for værdipapirhandel i Jyske Banks eBanking" har du adgang til at handle en lang række danske og udenlandske værdipapirer i Jyske Banks eBanking. Du kan handle til og fra dine nuværende og fremtidige værdipapirdepoter i Jyske
Bank. Har du fuldmagt til det, er det ligeledes muligt at handle til og fra en andens depoter, fx. ægtefællens.
Værdipapirer kan handles på tre måder:
 Strakshandel - på udvalgte værdipapirer gennemføres handler til aktuelle kurser
stillet af Jyske Bank.
 Markedshandel - handler opsamles løbende og forsøges gennemført direkte i
markedet eller via Jyske Banks egenbeholdning til den aktuelle markedspris.
 Limithandler - handler gennemføres, hvis den kurs, du ønsker handlet til, kan opnås i markedet, indenfor den af dig fastsatte periode.
I Jyske Bank eBanking kan du handle de fleste typer af simple værdipapirer.
På jyskebank.dk/investeringsinfo er der en detaljeret beskrivelse af de tre ordretyper, og
øvrige regler for ordreudførelse. Jyske Bank forbeholder sig ret til at ændre i udbuddet af
ordretyper i Jyske Banks eBanking.
Generelle regler for opbevaring af værdipapirer fremgår af Jyske Banks Depotregler, som
findes på jyskebank.dk/aftaler
Herudover henvises til "Aftale om handel med værdipapirer" indgået med Jyske Bank før
15. oktober 2012 og til "Depotaftale" indgået med Jyske Bank for depoter oprettet efter
15. oktober 2012.
Jyske Bank er berettiget til at tilbageføre en handel, hvis der ikke er dækning på afregningskontoen, ligesom Jyske Bank er berettiget til at hæve de udgifter, herunder kursforskel og kurtage, som ordren og tilbageførslen har medført.
De aktuelle kurser på værdipapirer, som du har adgang til i Jyske Banks eBanking, er alene
til eget brug. Du må ikke give andre adgang til disse kurser eller på nogen måde mangfoldiggøre dem eller videregive dem.

1. Handelsbegrænsning
Hvis ikke du har aftalt andet med os, kan du afgive ordrer på køb og salg af værdipapirer
op til en kursværdi på 500.000 kr. pr. aktiehandel eller 1.000.000 kr. pr. obligationshandel. Men du kan ikke afgive ordrer gennem Jyske Banks eBanking, hvis der for dit kundeforhold er uafviklede ordrer eller ved ordren opstår uafviklede ordrer, der tilsammen (både
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købs- og salgsordrer) overstiger en kursværdi på 4.000.000 kr. Afviklingen af en ordre vil
som udgangspunkt være afsluttet 2 bankdage efter handelsdagen.

2. Rådgivning
Handel med værdipapirer i Jyske Banks eBanking sker uden personlig og individuel rådgivning. Du og evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret for resultatet af de handler, der
gennemføres i Jyske Banks eBanking, og er indforstået med, at handel med danske og
udenlandske værdipapirer er forbundet med risiko for betydelige tab. Handel med udenlandske værdipapirer indebærer desuden en risiko for at tabe på valutakursændringer.

3. Sletning af ordrer
Du kan elektronisk anmode om sletning af alle ikke gennemførte aktieordrer og udenlandske obligationsordrer. Ønsker du at slette andre ordrer, skal du kontakte Jyske Bank.
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