SAXO PRIVATBANK

FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
ERHVERVSKUNDER

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE

Før du udfylder og underskriver formularen, skal du være sikker på, at du har læst og forstået al information, herunder de almindelige forretningsbetingelser som findes på vores hjemmeside www.saxoprivatbank.dk.
I overensstemmelse med hvidvasklovens regler er Saxo Privatbank forpligtet til at indhente dokumentation fra sine kunder. Vi forbeholder os desuden ret til, i visse tilfælde, at bede om yderligere dokumentation.

A

Virksomhedsdokumentation:

B

Personlig dokumentation:			

		

• 		Udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller lignende udenlandsk
myndighed eller registreringsbevis

Eksempler på dokumentation
		

Legitimation
Typer af godkendte dokumenter:

•		

Gyldigt pas (billed- og underskriftsside er påkrævet)

•		

Aktionær- eller anpartsfortegnelse (ejerbog)

•		

Gyldigt kørekort

•		

Kopi af stiftelsesdokument

•		

Underskrevne vedtægter

•		

Kopi af underskriftcirkulære

		Identitetsdokumenter må ikke være udløbet, skal være
udstedt af en offentlig myndighed og skal inkludere:

Fulde navn
Bemærk
venligst, at det
dokument
ikkealle
kan bruges både•		
som dokumentation
for identitet og dokumentation
•		Dokumentation
forsamme
identitet
(jf. pkt. B) for
•		 CPR-nr. eller lignende ID-nr.
for adresse. Det skal være to separate dokumenter.
tegnings- og underskriftsberettigede

•		
Dokumentation FOR
for identitet
(jf. pkt. B) for alle ejere
DOKUMENTATION
IDENTITET
angivet i afsnit 2

Typer af godkendte dokumenter:

•		Yderligere dokumentation for ejerskabsstruktur

• Gyldigt pas (billed- og underskriftsside er
(defineret nærmere i afsnit 2)

påkrævet)

• Gyldigt kørekort
• Gyldigt ID-kort

•		 Fødselsdato og -sted

DOKUMENTATION FOR ADRESSE
		

Tydeligt billede, der identificerer personen

Dokumentet skal være gyldigt og skal indeholde oplysninger
•		 Underskrift

om Deres nuværende bopæl og være udstedt af en offentlig
myndighed.
		 Dokumentation for adresse:

		Dokumentet skal være gyldigt, indeholde oplysninger om din nuværende bopæl og være udstedt af en
Typer af offentlig
godkendte
dokumenter:
myndighed.

• Gyldigt ID-kort udstedt af en offentlig myndighed

Identitetsdokumenter må ikke være udløbet, skal være

		

Eksempler på godkendte dokumenter:

• Gyldigt forsikrings- eller sygesikringskort udstedt af en

•		Gyldigt sundhedskort udstedt af en offentlig
myndighed

•		Skattekort (udstedt inden for de seneste 6 måneder)
•		Regning fra forsyningsselskab (fx el eller vand)

Formularen bedes returneret med ovennævnte dokumentation direkte til Saxo Privatbank via:
E-mail: mail@saxoprivatbank.dk
Du kan også aflevere formularen sammen med dokumentationen til en rådgiver.
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SAXO PRIVATBANK

AFSNIT 1

FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
ERHVERVSKUNDER

GENERELLE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomhedsoplysninger:

Virksomhedens navn:

Ejeren/ejerne af virksomheden er privatkunde
i Saxo Privatbank
JA
NEJ

Adresse:

Postnr. og by:

Hjemsted (land):
Telefon:

Mobil:

E-mail:

CVR-nummer:

Branchekode:

Selskabsform:

Legitimation:

Udskrift fra CVR

Stiftelsesdokument

Ejerbog

Vedtægterikke kan bruges bådeReferat
generalforsamling
Andet:
Bemærk venligst, at det samme dokument
som dokumentation
for identitet
og dokumentation
for adresse. Det skal være to separate dokumenter.
Drifts/Nemkonto
Opsparing
Værdipapir
Lån/kredit
Formål:
Hvad
er formålet med kundeDOKUMENTATION
FOR IDENTITET
DOKUMENTATION
FOR
ADRESSE
Løn
Kort
Formuepleje/depot
Indlån
forholdet?
Typer af godkendte dokumenter:
Dokumentet
skal
være
gyldigt
og
skal
indeholde
oplysninger
(sæt evt. flere krydser)
Andet - Beskriv venligst nærmere:
• Gyldigt pas (billed- og underskriftsside er
om Deres nuværende bopæl og være udstedt af en offentlig
påkrævet)
myndighed.
• Gyldigt kørekort
På vegne• af
virksomheden:
Gyldigt
ID-kort

Typer af godkendte dokumenter:

Gyldigt
ID-kort
af en offentlig
myndighed
J eg/vi erklærer, at virksomheden handler i eget navn som anført ovenfor• og
ikke på
vegneudstedt
af tredjemand
i enhver
henseende i
Identitetsdokumenter
dette
kundeforhold. må ikke være udløbet, skal være
• Gyldigt forsikrings- eller sygesikringskort udstedt af en

AFSNIT 2

EJEROPLYSNINGER

Som dokumentation for ejerstrukturen skal et eller flere af følgende dokumenter vedhæftes:
-

Udskrift fra Det Offentlige Ejerregister

-

Koncernoversigt inkl. ejerskabsstruktur (underskrevet)

-

Aktionær- eller anpartsfortegnelse (ejerbog)

Saxo Privatbank kan bede om yderligere dokumentation for at sikre overholdelse af hvidvasklovens regler.
Væsentlige ændringer i ejerskabsstrukturen skal straks meddeles Saxo Privatbank.
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SAXO PRIVATBANK

FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
ERHVERVSKUNDER

Definition af ejerforhold for selskaber:
•	Personer, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer et selskab, eller kontrollerer mere end 25 % af aktierne eller
stemmerettighederne.
•	Personer, der på anden vis udøver kontrol over et selskabs ledelse.
Angiv venligst oplysninger om ejere som defineret ovenfor.
Hvis der ikke er nogen personer, der kan klassificeres som ejer iht. ovennævnte definition, sæt kryds her
Personens navn:

1

Adresse:
CPR-nr./ID-nr. (som det fremgår af dit pas og/eller andet ID-kort):
Antal aktier/stemmerettigheder (%):
Ejes disse direkte

eller indirekte

Hvis indirekte udfyldes afsnit A (side 10)

Angiv alle skattemæssige hjemsteder efterfulgt af CPR/TIN- Nummer:
Harvenligst,
du skattemæssigt
hjemsted
i USA: Jaikke kan
Nejbruges både som
Erdokumentation
du amerikansk statsborger:
Ja og dokumentation
Nej
Bemærk
at det samme
dokument
for identitet
for adresse. Det skal være to separate dokumenter.
2
Personens navn:
DOKUMENTATION FOR IDENTITET
DOKUMENTATION FOR ADRESSE
Adresse:
Typer af godkendte dokumenter:
Dokumentet skal være gyldigt og skal indeholde oplysninger
CPR-nr./ID-nr.
det og
fremgår
af dit pas og/eller
andet ID-kort):
• Gyldigt pas(som
(billedunderskriftsside
er
om Deres nuværende bopæl og være udstedt af en offentlig
påkrævet)
myndighed.
Antal
aktier/stemmerettigheder (%):
• Gyldigt kørekort
Ejes disse direkte
eller indirekte
Hvis indirekte udfyldes afsnit A (side 10)
• Gyldigt ID-kort
Typer af godkendte dokumenter:
Angiv alle skattemæssige hjemsteder efterfulgt af CPR/TIN- Nummer:
• Gyldigt ID-kort udstedt af en offentlig myndighed
Identitetsdokumenter
må hjemsted
ikke værei udløbet,
Har du skattemæssigt
USA: Ja skal være
Nej
du amerikansk
statsborger:
Ja
Nej
• ErGyldigt
forsikringseller sygesikringskort
udstedt af en
3

Personens navn:
Adresse:
CPR-nr./ID-nr. (som det fremgår af dit pas og/eller andet ID-kort):
Antal aktier/stemmerettigheder (%):
Ejes disse direkte

eller indirekte

Hvis indirekte udfyldes afsnit A (side 10)

Angiv alle skattemæssige hjemsteder efterfulgt af CPR/TIN- Nummer:
Har du skattemæssigt hjemsted i USA: Ja
4

Nej

Er du amerikansk statsborger: Ja

Nej

Personens navn:
Adresse:
CPR-nr./ID-nr. (som det fremgår af dit pas og/eller andet ID-kort):
Antal aktier/stemmerettigheder (%):
Ejes disse direkte

eller indirekte

Hvis indirekte udfyldes afsnit A (side 10)

Angiv alle skattemæssige hjemsteder efterfulgt af CPR/TIN- Nummer:
Har du skattemæssigt hjemsted i USA: Ja
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Nej

Er du amerikansk statsborger: Ja

Nej
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FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
ERHVERVSKUNDER

SAXO PRIVATBANK

Tegningsret:

Ja

Er der begrænsninger i tegningsreglerne?

Nej

Er der andre end dem, der fremgår af tegningsreglerne, der har bemyndigelse til at tegne selskabet fx i henhold til vedtægter eller underskriftscirkulære?
Ja
Nej

012015

Navn og titel:

CPR/ID-nr.:

Navn og titel:

CPR/ID-nr.:

Navn og titel:

CPR/ID-nr.:

Navn og titel:

CPR/ID-nr.:

Navn og titel:

CPR/ID-nr.:
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De personer, der har bemyndigelse til at tegne selskabet bedes vedlægge kopi af godkendt legitimation som angivet under
punkt B i vejledningen på side 1.
Navne på bestyrelsesmedlemmer og ledelse:

Navn og titel:

CPR/ID-nr.:

Navn og titel:
CPR/ID-nr.:
Bemærkning:
Hvis udskrift fra ErhvervsstyBemærk venligst, at det sammeNavn
dokument
og dokumentation
og titel:ikke kan bruges både som dokumentation for identitet
CPR/ID-nr.:
relsen er ajour kan denne
for adresse. Det skal være to separate dokumenter.
vedhæftes som bilag. (sæt i
denne forbindelse X i feltet
Navn og titel:
CPR/ID-nr.:
DOKUMENTATION FOR IDENTITET
DOKUMENTATION FOR ADRESSE
nedenfor)
Typer af godkendte dokumenter:
Dokumentet skal være gyldigt og skal indeholde oplysninger
Navn og titel:
CPR/ID-nr.:
• Gyldigt pas (billed- og underskriftsside er
om Deres nuværende bopæl og være udstedt af en offentlig
påkrævet)
• Gyldigt kørekort
• Gyldigt ID-kort

Navn og titel:

myndighed.

Navn og titel:

Typer af godkendte dokumenter:CPR/ID-nr.:

Navn udløbet,
og titel: skal være
Identitetsdokumenter må ikke være

CPR/ID-nr.:

• Gyldigt ID-kort udstedt af en offentlig myndighed
CPR/ID-nr.:
• Gyldigt forsikrings- eller sygesikringskort
udstedt af en

Jeg vedhæfter som alternativ udskrift fra Erhvervsstyrelsen
AFSNIT 3

FORMÅL OG OMFANG AF KUNDEFORHOLD

Forventede indenlandske overførsler til dine konti:

Indkomst/Omsætning pr. år (skal udfyldes)*:

Indbetaling/overførsler:

Forventede indbetalinger ved kontanter i bankens filialer eller døgnboks:

Ved manglende udfyldelse af
disse felter betragtes posterne
som 0.

Antal pr. år:_____________________

Største beløb:____________________________________

Forventede overførsler til udlandet:
Antal pr. år:_____________________

Samlet sum:_____________________________________

Forventede overførsler fra udlandet:
Antal pr. år:_____________________
Har ejerne været ejer af en
virksomhed, som er gået
konkurs eller er blevet tvangs
opløst?
*

Ja

Samlet sum:_____________________________________

Nej

Hvis ja, redegør nærmere for årsagen:

Eksempler på Indkomst/Omsætning: Indbetalinger, netbank indbetalinger, valuta indbetalinger, indgående overførsler fra udlandet, Swipp/
Mobilepay indbetalinger.
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SAXO PRIVATBANK

AFSNIT 4

FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
ERHVERVSKUNDER

OBLIGATORISK ERKLÆRING VEDR. FATCA-STATUS (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)
og CRS (Common Reporting Standard)

Danmark har indgået aftale med USA om FATCA og med en række andre lande i OECD-regi om CRS (ny fælles ’Common Reporting Standard’). Begge regelsæt forpligter de deltagende lande til at indsamle og udveksle visse oplysninger om virksomheder og
personer med skattemæssigt hjemsted i et eller flere af de øvrige deltagende lande.
Disclaimer: Denne formular til kundeoprettelse er ikke til finansielle institutioner – hverken de, som besidder en “financial license”, eller de, som er fritaget for “financial license” kan afgive erklæring om status her.
I henhold til de amerikanske FATCA og CRS-regler, er Saxo Privatbank forpligtet til at indhente følgende:
På vegne af virksomheden:
Jeg/vi erklærer, at vores FATCA-status (Chapter 4 i US Internal Revenue Code) og CRS (Common Reporting Standard) er:
Børsnoteret ikke-finansiel enhed (NFFE/NFE), som er forbundet med et børsnoteret selskab
• Enheden er en udenlandsk virksomhed, som ikke er en finansiel institution
• Navnet på enheden, hvis aktier handles regelmæssigt på et etableret værdipapirmarked,
		er___________________________________________ og
• Navnet på værdipapirmarkedet, hvor aktien handles regelmæssigt, er______________________________________________
Bemærk venligst, at det samme dokument ikke kan bruges både som dokumentation for identitet og dokumentation
• ISIN-koden for de aktier, der regelmæssigt handles på værdipapirmarkedet, er_______________________________________
for adresse. Det skal være to separate dokumenter.
Aktiv ikke-finansiel enhed
(Aktiv NFFE/NFE)
DOKUMENTATION
FOR IDENTITET
DOKUMENTATION FOR ADRESSE
•
Enheden
er
en
virksomhed,
Typer af godkendte dokumenter: som ikke er en finansiel institution
Dokumentet skal være gyldigt og skal indeholde oplysninger
• Mindre end 50 % af enhedens bruttoindtægter i det foregående kalenderår er passive indtægter1
• Gyldigt pas (billed- og underskriftsside er
om Deres nuværende bopæl og være udstedt af en offentlig
• Mindre end 50 % af enhedens aktiver er aktiver, der genererer eller besiddes med henblik på at generere passive indtægter
påkrævet)
myndighed.
		 (beregnet som et vægtet gennemsnit af procentdelen af passive
aktier målt på kvartalsbasis).
• Gyldigt kørekort
Passiv
ikke-finansiel
• Gyldigt
ID-kort enhed (Passiv NFFE/NFE)
Typer af godkendte dokumenter:
• Enheden er en virksomhed, som ikke er en finansiel institution, og• som
ikkeID-kort
er en aktiv
NFFE/NFE
Gyldigt
udstedt
af en offentlig myndighed
2 eller
		
Enheden
har
ingen
væsentlige
amerikanske
ejere
Identitetsdokumenter må ikke være udløbet, skal være
• Gyldigt forsikrings- eller sygesikringskort udstedt af en
		
Enheden har væsentlige amerikanske ejere jf. afsnit 3:
Bemærk: Hvis virksomhedens FATCA-status hverken er FFI eller NFFE i henhold til en af ovenstående definitioner, skal
virksomhedens FATCA-status erklæres særskilt på formularen W-8BEN-E.
1.
2.

Passive indtægter defineres generelt som: udbytte, renter, husleje, royalties, annuiter og visse andre former for passive indtægter, jf. formular W-8-BEN-E for en nærmere definition.
 æsentlige amerikanske ejere defineres generelt som: En amerikansk ejer, som direkte eller indirekte ejer mere end 25 % af aktiekapitalen (målt på stemmer eller værdi), som defineret i section
V
1.1473-1(b) i det amerikanske finansministeriums FATCA-regler. I nogle retsområder kan grænsen for ejerandele, der skal indberettes, være højere end 25 %. Derfor skal den præcise ejerandel
procent oplyses.

ERKLÆRING VEDR. SKAT
Du skal kun udfylde dette afsnit, hvis virksomheden har skattemæssig hjemsted i flere lande/andre lande end det land
hvori virksomheden er registreret.
Udfyld nedenstående tabel ved at anføre de lande, hvori virksomheden har skattemæssigt hjemsted, virksomhedens skattenummer
(CVR.nr. /TIN-nr.) for hvert land eller om det land, hvori virksomheden har skattemæssigt hjemsted, ikke udsteder skattenumre.
Land
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CVR-nr / TIN-nr.

CVR-nr / TIN-nr. ikke tilgængelig (sæt X)
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SAXO PRIVATBANK

AFSNIT 5

FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
ERHVERVSKUNDER

ANSØGNING

OM REDUCERET UDBYTTEBESKATNING/SKATTEBEGUNSTIGELSE I HENHOLD TIL
DOBBELTBESKATNINGSOVERENSKOMST - LIMITATION OF BENEFIT (LOB)

Virksomheder i retsområder der har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med USA, kan i henhold til bestemmelserne i den
pågældende overenskomst være berettiget til reduceret udbyttebeskatning af indtægter fra kilder i USA. Adgangen til skattebegunstigelse afhænger imidlertid af, hvorvidt modtageren opfylder bestemmelserne i den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst, herunder eventuel begrænsning af begunstigelser. Det er kundens ansvar at sikre, at sådanne bestemmelser er overholdt.
Virksomheden bedes rådføre sig med dens skatterådgiver med hensyn til skattebegunstigelse.
Sæt kryds i feltet nedenfor, hvis virksomheden ønsker at ansøge om reduceret udbyttebeskatning:
	(Selskabsnavn)______________________________ overholder alle de fornødne bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomsten for at kunne opnå en reduceret udbyttebeskatning, herunder eventuel begrænsning af begunstigelser, og opnår
indtægterne i overensstemmelse med section 894 i US Internal Revenue Code med tilhørende bestemmelser, som den retmæssige ejer.

NUVÆRENDE & FREMTIDIGE DEPOTAFTALER
Aftale om tilbageholdelse af udbytteskat for danske skatteborgere i henhold til dobbeltbeskatningsaftaler.
Bemærk venligst, at det samme dokument ikke kan bruges både som dokumentation for identitet og dokumentation
for adresse. Det skal være to separate dokumenter.
Ved udbetaling af udbytte i udenlandske selskaber er det ved opfyldelse af visse betingelser muligt at få nedsat udbytteskatten til
de DOKUMENTATION
udenlandske skattemyndigheder
i henhold til de gældende aftalerDOKUMENTATION
om undgåelse af dobbeltbeskatning.
FOR IDENTITET
FOR ADRESSE
Typer af godkendte dokumenter:
Dokumentet skal være gyldigt og skal indeholde oplysninger
Virksomheden
anmoder
SaxoogPrivatbank
om at sikre,
rente- og udbytteskat af virksomhedens udenlandske
• Gyldigt
pas (billedunderskriftsside
er at der betales reduceret
om Deres nuværende bopæl og være udstedt af en offentlig
værdipapirer i henhold til dobbeltbeskatningsaftale. Aftalen forudsætter, at danske dobbeltbeskatningsaftaler giver mulighed for
påkrævet)
myndighed.
det, og at Saxo Privatbanks udenlandske forretningsforbindelse og de udenlandske skattemyndigheder accepterer denne aftale,
•
Gyldigt
kørekort
samt at Saxo Privatbank understøtter reduktion af udbytteskat for det pågældende papir.
• Gyldigt ID-kort
Typer af godkendte dokumenter:
Tilmelding gælder i 5 år fra registreringen.
• Gyldigt ID-kort udstedt af en offentlig myndighed
Identitetsdokumenter må ikke være udløbet, skal være
• Gyldigt forsikrings- eller sygesikringskort udstedt af en
Hvis perioden ønskes forlænget efter 5 år, skal der indsendes ny aftale samt dokumentation for dansk skattepligt.
Ved underskrift på denne aftale er virksomheden bekendt med og tiltræder:
•

At Saxo Privatbank videregiver oplysninger om ejerforhold mm. til de relevante myndigheder, udenlandske depotbanker 		
og værdipapircentraler;

•

At Saxo Privatbank holdes skadesløs for enhver følge af, at have afgivet erklæring og videregivet oplysninger som ovenfor anført;

•

At ændringer i bopæls- og/eller skattepligtsforhold i forhold til de senest afgivne oplysninger straks skal meddeles Saxo 		
Privatbank;

•

At Saxo Privatbank til enhver tid skal være berettiget til at kræve skattepligten dokumenteret;

•

At manglende dokumentation for skattepligten medfører, at der bliver beregnet fuld rente- og udbytteskat.
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SAXO PRIVATBANK

AFSNIT 6

FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
ERHVERVSKUNDER

ERKLÆRING

Jeg/vi erklærer herved på tro og love, at de i afsnit 4 og 5 til denne formular afgivne oplysninger efter min bedste overbevisning er
rigtige, korrekte og fuldstændige.
Jeg/vi erklærer endvidere på tro og love, at:
• Den i afsnit 5 identificerede enhed ikke er en amerikansk juridisk enhed;
• De
 indtægter, som denne formular vedrører:
a) ikke i realiteten relaterer sig til drift af handelsaktivitet eller virksomhed i USA,
b) faktisk relaterer sig til, men ikke er skattepligtig i henhold til US indkomstskatte lovgivning eller,
c) er samarbejdspartnerens andel af et partnerskabs forbundne indtægter.
• F or mæglertransaktioner eller byttehandler er den retmæssige ejer en “fritaget udenlandsk person”i henhold til udenlandsk
lovgivning. En udenlandsk person omfatter en udenlandsk virksomhed, et udenlandsk partnerskab, en udenlandsk fond, et
udenlandsk bo og andre personer, som ikke er en amerikansk person. Det omfatter desuden en udenlandsk filial eller et kontor
af en amerikansk finansiel institution eller en amerikansk clearing-organisation, hvis den udenlandske afdeling er en “qualified
intermediary” (QI). Generelt anses betaling til en amerikansk afdeling af en udenlandsk person som betaling til en udenlandsk
person.
Bemærk venligst, at det samme dokument ikke kan bruges både som dokumentation for identitet og dokumentation
for
adresse.
Det at
skal
være
to separate
dokumenter.
Jeg/vi
bekræfter,
jeg/vi
vil indsende
en ny
formular inden for 30 dage, hvis nogen af de afgivne erklæringer i denne formular ikke
længere er korrekte.
DOKUMENTATION FOR IDENTITET
DOKUMENTATION FOR ADRESSE
Dato:__________________________________________
Underskrift:_________________________________________
Typer af godkendte dokumenter:
Dokumentet skal være gyldigt og skal indeholde oplysninger
• Gyldigt pas (billed- og underskriftsside er
Navn:__________________________________________
påkrævet)
Gyldigt at
kørekort
Jeg •erklærer,
jeg er underskriftsberettiget for virksomheden.
• Gyldigt ID-kort

om Deres nuværende bopæl og være udstedt af en offentlig
myndighed.
Typer af godkendte dokumenter:
• Gyldigt ID-kort udstedt af en offentlig myndighed

Identitetsdokumenter må ikke være udløbet, skal være
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• Gyldigt forsikrings- eller sygesikringskort udstedt af en
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SAXO PRIVATBANK

AFSNIT 7

FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
ERHVERVSKUNDER

UNDERSKRIFT OG SAMTYKKE

Jeg/vi bekræfter med min/vores underskrift(er):
• A
 t have accepteret, at de almindelige forretningsbetingelser og alle andre relevante vilkår og betingelser (med de til enhver tid
gældende ændringer) gælder for hele virksomhedens kundeforhold med Saxo Privatbank;
• A
 t den FATCA og CRS-status, som jeg/vi erklærer om i afsnit 4 af denne formular til kundeoprettelse, er korrekt, fuldstændig
og opdateret. At jeg/vi er forpligtet til at meddele Saxo Privatbank uden ophør, hvis virksomhedens FATCA og/eller CRS-status
ændres.
Jeg/vi bekræfter endvidere:
• A
 t de oplysninger jeg/vi har givet i denne formular er korrekte, samt at virksomheden anerkender, at virksomheden er forpligtet
til at informere Saxo Privatbank straks i tilfælde af ændringer i disse oplysninger;
• A
 t virksomheden anerkender, at Saxo Privatbank kun er i stand til at yde rådgivning i så henseende, hvis jeg/vi har givet Saxo
Privatbank korrekte og fyldestgørende oplysninger i denne formular, eller hvis Saxo Privatbank på anden måde har bedt om det.

Bemærk venligst, at det samme dokument ikke kan bruges både som dokumentation for identitet og dokumentation
for adresse. Det skal være to separate dokumenter.
Koncernsamtykke:
DOKUMENTATION FOR IDENTITET
DOKUMENTATION FOR ADRESSE
Jeg/vi bekræfter og accepterer, at oplysninger om virksomheden, herunder virksomhedens navn, CVR-nummer, adresse, mv.,
Typer
af
godkendte
dokumenter:
være
og skalom
indeholde
oplysninger
samt kundeoplysninger, herunder kontooplysninger, posteringer,Dokumentet
investeringerskal
m.v.
samtgyldigt
oplysninger
mig/os, inklus• men
Gyldigt
(billed- og
er CPR-nr. og adresse,
ive,
ikkepas
begrænset
til,underskriftsside
mit/vores navn(e),
jeg/vi
afgiver ved
oprettelsen
virksomheden
som
omsom
Deres
nuværende
bopæl
og væreafudstedt
af en offentlig
kunde
hos
Saxo
Privatbank
eller
som
senere
kommer i Saxo Privatbanks
besiddelse, kan videregives til andre selskaber i Saxo
påkrævet)
myndighed.
Bank-koncernen*.
• Gyldigt kørekort

• Gyldigt
ID-kort
godkendte dokumenter:
Visse
selskaber
i Saxo Bank-koncernen er beliggende i lande, derTyper
ikke af
nødvendigvis
yder den samme beskyttelse af mine/
vores personlige oplysninger og kundeoplysninger som Danmark, og•Saxo
Privatbank
i denne
henseende
truffet særlige
Gyldigt ID-kort har
udstedt
af en
offentlig myndighed
forholdsregler for at yde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau;
Identitetsdokumenter må ikke være udløbet, skal være
• Gyldigt forsikrings- eller sygesikringskort udstedt af en
Videregivelse kan ske med det formål at leve op til regulatoriske forhold (herunder i henhold til hvidvaskloven), foretage
risikostyring, yde og gennemføre investeringsrådgivning, investeringsydelser og andre ydelser, som Saxo Bank-koncernen
tilbyder, samt administrere virksomhedens og mit/vores kundeforhold;
Saxo Privatbank har som målsætning, at udnytte nye teknologier bedst muligt på investeringsområdet, for derved at kunne
give sine kunder transparente produkter og ydelser, at sikre de bedste muligheder for at kunne modtage relevant information
og analyser, som understøtter kundernes investeringsbeslutninger samt at give kunderne den maksimale grad af valgfrihed.
Målsætningen er tillige at gøre dette så enkelt og intuitivt som muligt og med maksimal tilgængelighed.
For at kunne gøre dette effektivt og med tilstrækkelig grad af kvalitet, har Saxo Privatbank valgt at betinge
kundeoprettelsen på accept af koncernsamtykke af hensyn til servicering og administration af kundeforholdet.
For at acceptere koncernsamtykket bedes du afkrydse feltet.

Markedsføringssamtykke:
Jeg/vi bekræfter og accepterer, at selskaberne i Saxo Bank-koncernen må fremsende markedsføringsmateriale til mig/os og virksomheden
vedrørende investeringer, bolig, pension, forsikringer og relaterede ydelser, herunder nye produkter og ydelser, som Saxo Bank-koncernen
tilbyder, samt nyhedsbreve, markedsoplysninger og investeringsmuligheder pr. e-mail, sms, almindelig post eller ved telefonisk henvendelse.
For at acceptere markedsføringssamtykket bedes du krydse af i feltet.

* S axo Bank-koncernen består for tiden af selskaberne på følgende side. Se venligst vores hjemmeside www.saxoprivatbank.dk for en
opdateret liste.
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FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
ERHVERVSKUNDER

SAXO PRIVATBANK

S A X O B A N K F O R M U L A R T I L K U N D E O P R E T T E L S E | P R I VAT K U N D E R

SAXO BANK A/S HEADQUARTERS

SAXO CAPITAL MARKETS UK LTD.

SAXO BANK A/S CYPRUS

PHILIP HEYMANS ALLÉ 15
DK - 2900 HELLERUP
DENMARK

40 BANK STREET - LEVEL 26
CANARY WHARF, LONDON E14 5DA
UNITED KINGDOM

AGIA FYLAXEOS 1, 1ST FLOOR
CY - 3025 LIMASSOL
CYPRUS

SAXO BANK A/S ITALIA

SBFS LTD.

SAXO CAPITAL MARKETS SA (PTY) LTD.

CORSO VENEZIA 29
20122 MILANO
ITA LY

40 BANK STREET - LEVEL 26
CANARY WHARF, LONDON E14 5DA
UNITED KINGDOM

THE PLACE, 1 SANDTON DRIVE
SANDTON, 2146, JOHANNESBURG
SOUTH AFRICA

SAXO BANK FX SEC. JAPAN K.K.

SAXO BANK A/S NEDERLAND

SAXO BANK A/S WARSAW (REP OFFICE)

KAMIYACHO SANKEI BUILDING 10F
1-7-2 AZABUDAI, MINATO-KU
106-0041 TOKYO, JAPAN

WTC AMSTERDAM, B-TOWER 15TH FLOOR
STRAWINSKYLAAN 1527
1077 XW AMSTERDAM

UL. NOWY ŚWIAT 7 LOK. 15
00-496 WARSAW
POLAND

SAXO CAPITAL MARKETS HK LIMITED

SAXO CAPITAL MARKETS PTE. LTD.

UNITS 1201-3, 12TH FLOOR
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
TOWER NO. 50 CONNAUGHT ROAD
CENTRAL HONG KONG

3 CHURCH STREET
LEVEL 30,
SAMSUNG HUB
SE SINGAPORE 049483

SAXO CAPITAL MARKETS
(AUSTRALIA) PTY. LTD.

SAXO PRIVATBANK A/S

SAXO BANK A/S GREECE (REP. OFFICE)

SAXO BANK A/S AUSTRALIA (REP. OFFICE)

PHILIP HEYMANS ALLÉ 15
DK-2900 HELLERUP
DENMARK

4 VASILISSIS SOFIAS AVENUE
10674 ATHENS
GREECE

LEVEL 56, MLC CENTRE, 19-29 MARTIN PLACE
SYDNEY, NSW 2000
AUSTRALIA

LEVEL 25, 2 PARK STREET
SYDNEY, NSW 2000
AUSTRALIA

Bemærk venligst, at det samme dokument ikke kan bruges både som dokumentation for identitet og dokumentation
SAXO BANK A/S SUCURSAL EN ESPAÑA
SAXO BANK (SCHWEIZ) AG
SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A/Ş.
for
adresse. Det skal være to separate dokumenter.
PASEO DE LA CASTELLANA 42, 2 PLANTA
RIETSTRASSE 41
DEREBOYU CADDESI MEYDAN SOKAK NO: 1
28046 MADRID
SPAIN
DOKUMENTATION

Typer
af godkendte
SAXO
BANK
A/S PRAGUE
BETLÉMSKÝ PALÁC
Gyldigt
HUSOVA •
5, PRAHA
1, 110pas
00
CZECH REPUBLIC

FOR IDENTITET

dokumenter:

POSTFACH 509
CH-8702 ZOLLIKON, SWITZERLAND

BEYBI GIZ PLAZA, KAT:30 BÖLÜM 115-116
34398 MASLAK-ISTANBUL,
DOKUMENTATION FOR
ADRESSE TURKEY

SAXO A/S MOSCOW (REP. OFFICE)
Dokumentet
USACHEVA 2, STR. 1

(billed- og underskriftsside
er 119048
MOSCOW

SAXO BANK
(DUBAI)kørekort
LIMITED
• Gyldigt

myndighed.

SAXO BANQUE BELGIQUE

CURRENCY HOUSE, 1ST FLOOR
Gyldigt
DIFC, P.O.•BOX:
506830 ID-kort
DUBAI, UAE

ZONAMÉRICA RUTA 8, KM 17500, EDIFICIO @1 OFICINA 109

om Deres nuværende91600
bopæl
og være udstedt af en offentlig
MONTEVIDEO

RUSSIA

påkrævet)

SAXO
BANK og
MARKETS
AGENTE DE VALORES
S.A.
skal være
gyldigt
skal indeholde
oplysninger

AVENUE LOUISE 480
LOUIZALAAN
1050 BRUXELLES, BELGIUM

URUGUAY

SAXO CAPITAL MARKETS PANAMA SA
TORRES DE LAS AMERICAS, PISO 29. TORRE C, SUITE 2908

0832-2522 WTC - PUNTA PACIFICA.
Typer af godkendte dokumenter:
CIUDAD DE PANAMA, PANAMA

• Gyldigt ID-kort udstedt af en offentlig myndighed

SAXO MITTAL INVESTMENT
Identitetsdokumenter må ikke være udløbet,
skal være
(FAR EAST ASIA) PTE. LTD.

SAXO BANK A/S BRAZIL

M/S. SAXO IT INDIA

• Gyldigt forsikringseller sygesikringskort udstedt af en
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 2277-16º ANDAR,

20TH FLOOR, TOWER 10C
CYBER CITY, DLF PHASE II
GURGAON – 122 002, HARYANA, INDIA

8 MARINA BOULEVARD #50-02, MARINA BAY
FINANCIAL CENTRE TOWER 1, SINGAPORE

UNIDADE 1601, 01452-000 SAO PAULO
BRAZIL

INITTO A/S

SAXO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

SAXO BANK A/S ABU DHABI (REP. OFFICE)

PHILIP HEYMANS ALLÉ 15
DK-2900 HELLERUP
DENMARK

20TH FLOOR, TOWER 10C
CYBER CITY, DLF PHASE II
GURGAON – 122 002, HARYANA, INDIA

ETIHAD TOWERS, TOWER NO. 3 UNIT 1401
P.O.BOX: 43082
ABU DHABI

SAXO BANQUE FRANCE

SAXO CAPITAL MARKETS CY LIMITED

SAXO BANK (SUISSE) SA

10, RUE DE LA PAIX
75002 PARIS
FRANCE

AGIA FYLAXEOS 1, 1ST FLOOR
CY - 3025 LIMASSOL
CYPRUS

REPRESENTATIVE OFFICE GENEVA
5 BIS, PLACE DE LA FUSTERIE
CCH-1204 GENÈVE
SWITZERLAND

Bemærk venligst, at alle oplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed.

Undertegnede
og love, at de afgivne oplysninger til Saxo Privatbank er korrekte og fyldestgørende. Jeg/
Dato: erklærer herved på tro Underskrift:
vi bekræfter, at jeg/vi har læst og accepteret Saxo Privatbanks almindelige forretningsbetingelser, som findes på vores hjemmeside
www.saxoprivatbank.dk.
Bemærk venligst, at alle oplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Dato og sted:___________________________
Underskrift:__________________________________________
SPECIALIST INDEN FOR HANDEL OG INVESTERING
SAXO BANK l Philip Heymans Allé 15 l DK - 2900 Hellerup l Danmark l Telefon +45 39 77 40 00
Telefax +45 39 77 47 00 l Reuters handelskode: SAXO l Web: www.saxobank.com

SAXO
PRIVATBANK
062014

|

CVR. NR. 32 77 66 55

042016

Philip Heymans Allé 15
|

|

2900 Hellerup

E-mail: mail@saxoprivatbank.dk

|

|

Danmark

|

Telefon +45 39 77 47 00
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SAXO PRIVATBANK

FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE
ERHVERVSKUNDER

Udfyldes kun ved indirekte ejerskab - alternativt vedhæftes udskrift fra Erhvervsstyrelsen for alle indirekte ejende selskaber.
AFSNIT A

Nr.

ERKLÆRING OM INDIREKTE EJERE OG EJERANDEL AF VIRKSOMHEDEN

Ejer/ejere

CPR-nr. / CVR-nr.

Ejerandel i procent

1
2
3
4
Såfremt en eller flere af ejerne ovenfor er et selskab, bedes skema nedenfor også udfyldt.
Nr.

Ejer.

Litra

Ejer/ejere

CPR-nr. / CVR-nr.

Ejerandel i procent

A
Bemærk venligst, at det samme dokument ikke kan bruges både som dokumentation for identitet og dokumentation
Bfor adresse. Det skal være to separate dokumenter.
C DOKUMENTATION FOR IDENTITET
D Typer af godkendte dokumenter:

DOKUMENTATION FOR ADRESSE
Dokumentet skal være gyldigt og skal indeholde oplysninger

• Gyldigt pas (billed- og underskriftsside er

om Deres nuværende bopæl og være udstedt af en offentlig
påkrævet)
myndighed.
Såfremt en eller flere af ejerne ovenfor er et selskab, bedes skema nedenfor også udfyldt.
• Gyldigt kørekort
Nr./ Litra •Ejer
Gyldigt ID-kort
Typer af godkendte dokumenter:
• Gyldigt ID-kort udstedt af en offentlig myndighed
Identitetsdokumenter må ikke være udløbet, skal være
Nr./ Litra Ejer/ejere

• Gyldigt forsikrings- eller sygesikringskort udstedt af en
CPR-nr. / CVR-nr.
Ejerandel i procent

E
F
G
H

Såfremt en eller flere af ejerne ovenfor er et selskab, bedes skema nedenfor også udfyldt.
Nr.

Ejer

Litra

Ejer/ejere

CPR-nr. / CVR-nr.

Ejerandel i procent

I
J
K
L

Dato og sted:_________________________________

042016

Underskrift:__________________________________________
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