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KOPI

Parter
Depotindehaver

Pengeinstitut

Salling Bank A/S
Hovedkontoret
Frederiksgade 6
7800 Skive

CPR-nr./CVR-nr.
Depotnr.

VP-kontonr.

Kundekategori

Depottype

Detail
Konto for obligationsrente

Konto for udtrukne obligationer

Konto for aktieudbytte

Konto for depotgebyr

Konto for pantebrevsafkast

Sikkerhedsdepot for

Skattepligt
Depotet er omfattet af dansk skattepligt. Såfremt dette ændres, skal det straks meddeles skriftligt til Salling Bank A/S.

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 beholdningsoversigt, 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:
001/01

Udtrækningsmeddelelse vedrørende obligationer

002/01

Meddelelse vedrørende faste lån (dvs. obligationer, der forfalder i sin helhed pr. sidste termin)

003/01

Ændringsmeddelelse ved udløb eller udtrukne obligationer

004/01

Alle daglige ændringsmeddelelser:

004/02

a) oplysninger om kontostamdata

004/03

b) beholdningsændringer vedrørende handler

004/04

c) beholdningsændringer vedrørende overførsler

004/05

Ja

d) oplysninger om rettighedshaver

005/01

Renteadvis (meddelelse om rentetilskrivning)

006/01

Udbyttemeddelelse

007/01

Tegningsindbydelse

008/01

Meddelelse om tildeling af aktie- eller tegningsretter

009/01

Meddelelse om skift af ISIN (fondskodeskift)

010/01

Ændringsmeddelelse - Geninvestering af udbytte

015/01

Konverteringsindbydelse i forbindelse med konvertible obligationer

Instrument typer
Depotet kan indeholde følgende typer finansielle instrumenter:
* Investeringsforeningsbeviser,hedgeforeninger og lignende kollektive opsparingsprodukter
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Fravalgt

* Obligationer og andre værdipapirer, der kan sammenlignes med disse
* Aktier og andre værdipapirer, der kan sammenlignes med disse
* Gælds-/Pantebreve
Hvis depotet ikke benyttes i en periode på 3 måneder, er Salling Bank A/S berettiget til at slette det.

Ja
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Indhold
Investorbeskyttelse ved handel med værdipapirer

Graden af investorbeskyttelse afhænger bl.a. af hvilken kundekategori, du tilhører i relation til værdipapirhandel. Din kundekategori fremgår
af aftalens forside. Du har adgang til at anmode om alternativ kundekategorisering. Der henvises dog til forretningsbetingelser for handel
med finansielle instrumenter.
Værdipapirhandel i forbindelse med rådgivning eller porteføljepleje

Når du handler værdipapirer i Salling Bank A/S og du i den forbindelse modtager rådgivning eller porteføljeplejeydelser vurderer Salling
Bank A/S, om de værdipapirer, som rådgivningen eller porteføljeplejen vedrører, er egnede for dig. Du kan læse mere om Salling Bank A/Ss
vurdering af værdipapirers egnethed i Salling Bank A/Ss forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter.
Værdipapirhandel uden rådgivning - detailkunder

Hvis du er detailkunde, og Salling Bank A/S udfører ordrer for dig i ikke-komplekse værdipapirer, vurderer Salling Bank A/S ikke, om det finansielle instrument, som ordren vedrører, er hensigtsmæssigt for dig. Ikke-komplekse værdipapirer er f.eks. børsnoterede aktier, obligationer og traditionelle investeringsforeningsbeviser.
Hvis Salling Bank A/S udfører ordrer for dig i komplekse værdipapirer, vil Salling Bank A/S som udgangspunkt vurdere om det finansielle
instrument, som handlen vedrører, er hensigtsmæssigt for dig. Uanset udfaldet af Salling Bank A/Ss vurdering, kan du vælge at gennemføre
handlen alligevel. Komplekse værdipapirer er for eksempel unoterede aktier, strukturerede obligationer og særlige investeringsforeningsbeviser.
Du kan læse mere om Salling Bank A/Ss vurdering af værdipapirers hensigtsmæssighed i Salling Bank A/Ss forretningsbetingelser for
handel med finansielle instrumenter. Hvis du har behov for rådgivning om handel med værdipapirer opfordrer vi dig til at søge sådan hos
Salling Bank A/S.
Værdipapirhandel uden rådgivning - professionelle kunder

Hvis du er professionel kunde, gennemfører Salling Bank A/S ingen vurdering af hensigtsmæssigheden af de værdipapirer, som du ønsker
at handle - uanset om der er tale om komplekse eller ikke komplekse værdipapirer.
Hvis du har behov for rådgivning om handel med værdipapirer opfordrer vi dig til at søge sådan hos Salling Bank A/S.
Det er vigtigt af hensyn til Salling Bank A/Ss vurdering af egnethed og hensigtsmæssighed, at du sørger for at informere Salling Bank A/S
om relevante ændringer i dine personlige og finansielle forhold.

Information om risikomærkning i forbindelse med detailkunders handel med værdipapirer

Hvis du er detailkunde og Salling Bank A/S giver dig investeringsrådgivning i forbindelse med køb af værdipapirer, vil Salling Bank A/S i
forbindelse med rådgivningen eller ordreafgivelse informere dig om det pågældende værdipapirs risikomærkning. Du vil kunne læse mere
om risikomærkning på www.bankenshjemmeside.dk.
Hvis du er detailkunde og
* afgiver ordre ved henvendelse i Salling Bank A/Ss filial uden at modtage rådgivning,
* handler værdipapirer, som sker i tilknytning til lån med pant i fast ejendom eller
* har indgået fuldmagtsaftale, aftale om diskretionær porteføljepleje eller aftale om puljeordninger
vil du ikke modtage information om det pågældende værdipapirs risikomærkning, men du opfordres til at læse mere om risikomærkning på
www.bankenshjemmeside.dk.
Øvrige vilkår

Følgende vilkår, som du har fået udleveret, udgør en del af denne aftale:
* Salling Bank A/Ss almindelige forretningsbetingelser
* Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot
* Forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter
Ved underskrift på nærværende aftale samtykker du til, at Salling Bank A/S kan udføre dine handelsordrer uden for et reguleret marked eller
en multilateral handelsfacilitet. Du giver samtidig dit samtykke til, at Salling Bank A/S kan anvende Salling Bank A/Ss hjemmeside til formidling af generel information vedrørende handel og opbevaring af værdipapirer, når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Det bemærkes,
at al investering i værdipapirer er forbundet med mulighed for gevinst, men også med betydelig risiko for tab. Der henvises i øvrigt til særskilt
information om finansielle instrumenter og risiko.
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For så vidt angår handels- og depotomkostninger henvises der til Salling Bank A/Ss prisbog.
Depotet vil tillige blive oprettet i VP SECURITIES, såfremt der indlægges børsnoterede danske obligationer, aktier m.v. i depotet.

Underskrift
Pengeinstituttets underskrift

Dato

Salling Bank A/S
Med min underskrift samtykker jeg i, at opbevaring af både mine danske og udenlandske værdipapirer kan ske i samledepot, og at jeg er
bekendt med retsvirkningerne heraf, der er beskrevet i "Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot" som jeg har modtaget.
Depotindehavers underskrift

Dato

