Fortrydelsesret
Gælder fra den 1. oktober 2004
Efter forbrugeraftalelovens §17 kan du fortryde
en aftale om en finansiel tjenesteydelse inden for
14 dage, hvis aftalen er
•

•

en såkaldt fjernsalgsaftale, f.eks. en aftale
indgået via telefonen/Danske Netbank  der
gælder særlige regler for individuelle pensionsaftaler, se herunder
indgået uden for bankens lokaler, f.eks. på et
møde på din bopæl.
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I Danske Bank har vi imidlertid besluttet, at der
ikke skal være forskel på, om du har mødtes med
vores rådgivere i banken, eller om vi har indgået
aftalen uden for banken, via telefonen eller netbanken. Derfor har du ret til at fortryde de fleste
aftaler, du indgår med banken, inden for 14 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du
modtager den aftalte ydelse. Det gælder dog kun,
hvis du samtidig får de oplysninger, du efter forbrugeraftaleloven har krav på  blandt andet om
fortrydelsesretten og om det produkt, du har bestilt. Ellers regnes fristen fra den dag, du modtager oplysningerne. De nævnte oplysninger skal
være på skrift, f.eks. på papir, som elektronisk
post eller i aftaleoversigten i din netbank.
Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den
følgende hverdag.


Her har du ikke fortrydelsesret
Du har ikke fortrydelsesret på aftaler om
•
•

optagelse af realkreditlån og handel med realkreditobligationer, herunder fastkursaftaler
værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser,
hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris
afhænger af udsving på kapitalmarkedet.

Der er derfor ikke fortrydelsesret på aftaler om
aktier og obligationer, valuta, andele i kollektive
investeringsforeninger, futures og optioner, renteaftaler, rente- og valutaswaps, fastforrentede
lån med særlige indfrielsesvilkår m.v.
Fortrydelsesretten bortfalder inden fristen udløber, når aftalen efter din udtrykkelige anmodning
er blevet helt opfyldt af begge parter. Det vil ofte
være tilfældet f.eks. med betalingsoverførsler.
Når fortrydelsesfristen er udløbet, kan aftaler
opsiges i overensstemmelse med de Almindelige
forretningsbetingelser  forbrugere og bestemmelserne om opsigelse i de konkrete aftaler.
Aftaler om individuelle pensionsaftaler
For individuelle pensionsordninger  kapitalpension eller ratepension  gælder fortrydelsesretten
kun i de tilfælde, hvor aftalen er indgået som en
fjernsalgsaftale, eller hvis aftalen er indgået uden
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for bankens lokaler, f.eks. på din bopæl eller arbejdsplads.
Hvis du indgår en sådan fjernsalgsaftale om en
individuel pensionsordning med banken, kan du
fortryde aftalen inden for 30 dage.
Her bortfalder fortrydelsesretten for individuelle pensionsaftaler
Fortrydelsesretten bortfalder på individuelle
pensionsordninger, der inden for fortrydelsesfristen på 30 dage bliver omfattet af en aftale om.
værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser,
hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris
afhænger af udsving på kapitalmarkedet.
Det vil sige, at der ikke er fortrydelsesret på
individuelle pensionsordninger, der tilknyttes
•
•
•

Puljeinvest
Flexinvest
investeringer i et individuelt pensionsdepot.

Sådan bruges fortrydelsesretten
Fortryder du en aftale, skal du blot ringe eller
skrive  også gerne på mail  til din afdeling, inden fristen udløber. Desuden skal du tilbagelevere den ydelse, du har modtaget. Det kan f.eks.
være et låneprovenu.

Fortrydelsesret
Gælder fra den 1. oktober 2004
Har du ikke din afdelings telefonnummer, kan du
altid ringe på 33 44 00 00.
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Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt
fristen, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og
gemme kvitteringen.

Betaling, når fortrydelsesretten udnyttes
Hvis du udnytter fortrydelsesretten, skal du tilbagelevere det, du har modtaget. Banken skal betale
det beløb, du har betalt, tilbage  bortset fra bankens almindelige ekspeditionsgebyr og eventuelle
etableringsomkostninger, f.eks. tinglysningsafgift
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eller omkostninger afholdt til at vurdere din
ejendom.

