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Anmodning om korrektion/ 
refusion af bøde

Central Securities Depositories Regulation (CSDR) reglerne vedrørende afviklingsdisciplin indeholder en række foranstaltninger, 
der skal forebygge og afhjælpe fejl i afviklingen af værdipapirhandler.

Fra 1. februar 2022 er alle værdipapircentraler i EU/EØS-landene forpligtede til at indføre en sanktionsmekanisme ved forsin-
ket matching og mislykket afvikling. Danske Bank videresender kontante bøder opkrævet af/modtaget fra en værdipapircentral 
til dig/jer. Danske Bank leverer en opgørelse til dig/jer for hver bankdag, på hvilken en værdipapircentral pålægger en bøde eller 
banken modtager en bøde. 

Hvis du/I ikke er enig(e) i en bøde anført i den daglige opgørelse, kan du/I anmode om korrektion/refusion hos Danske Bank. 
Da det i visse situationer kan være nødvendigt for Danske Bank at indsende en officiel anmodning til en værdipapircentral før 
en bestemt deadline, er det vigtigt, at du/I sender din/jeres anmodning til os inden den femte bankdag i måneden efter den 
måned, hvor du/I modtog besked om bøden.

Hvis din/jeres anmodning imødekommes, korrigeres bøder som følger:

• Hvis et bødebeløb korrigeres af en værdipapircentral, vil det opdaterede beløb være anført i den daglige rapport. Alle korri-
gerede beløb medtages i den månedlige nettoopgørelse over bøder, der udarbejdes den 15. bankdag i måneden efter den 
måned, hvor der blev givet meddelelse om bøderne. Det korrigerede nettobeløb debiteres/krediteres din/jeres konto den 
17. bankdag.

• Hvis Danske Bank er ansvarlig for forsinket matching/afvikling, indeholder den månedlige opgørelse de bøder, som er kor-
rigeret, og beløbet debiteres din/jeres konto den 17. bankdag i måneden efter den måned, hvor der blev givet meddelelse 
om bøderne. Danske Bank refunderer samme bankdag beløbet til den anviste afkastkonto. 

 
Udfyld venligst nedenstående felter og send blanketten til Global Custody Settlement via Danske Netbank, Danske Netbank 
Erhverv eller District.
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