Finansiel virksomhed, lov om
Hovedlov: lov nr. 453 af 10/06/2003, senest udsendt som lbk. nr. 182 af 18/02/2015 om finansiel
virksomhed som ændret ved lov nr. 308 af 28/03/2015, lov nr. 334 af 31/03/2015 og lov nr. 532
af 29/04/2015

§§ 1-42. (Udeladt).

Afsnit III
God skik m.v.
Kapitel 6
God skik, prisoplysning og kontraktforhold
Generelle regler om god skik, prisoplysning og kontraktforhold
§ 43. Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder skal drives
i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god
praksis inden for virksomhedsområdet.
Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere
regler om redelig forretningsskik og god praksis for de
finansielle virksomheder. Erhvervs- og vækstministeren
fastsætter, jf. 1. pkt., regler om indholdet af en basal indlånskonto og om størrelsen af et eventuelt gebyr for en
sådan konto.
Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om
pris- og risikooplysninger for finansielle ydelser.
Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om
kompetencekrav til finansielle rådgivere og ansatte i penge- og realkreditinstitutter, som præsenterer, tilbyder,
rådgiver om og administrerer boligkreditaftaler.
Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere
regler om udlevering af central investorinformation til
detailinvestorer ved finansielle virksomheders formidling
af andele i danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger.
§ 43 a. Handlinger i strid med regler udstedt i medfør af §
43, stk. 2, pådrager erstatningsansvar i overensstemmelse
med dansk rets almindelige regler.
§ 44. Det er ikke tilladt i erhvervsmæssigt øjemed her i
landet at medvirke til, at direkte forsikringer for her i landet bosiddende personer, danske skibe eller andre risici,
der består her i landet, tegnes hos andre end
1) danske forsikringsselskaber og
2) udenlandske forsikringsselskaber, der opfylder betingelserne i § 30, stk. 1, eller § 31, stk. 1, samt udenlandske forsikringsselskaber, der har fået tilladelse af
Finanstilsynet.

148

Finansiel virksomhed, lov om

Særlige regler om kontraktforhold for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber
§ 45. Såfremt hybrid kernekapital, jf. § 128, stk. 2, eller
ansvarlig lånekapital udstedes i form af massegældsbreve,
skal den finansielle virksomhed benævne disse kapitalbeviser.
§ 46. Ved et pengeinstituts, realkreditinstituts eller forsikringsselskabs tegning af kapitalindskud omfattet af
reglerne om hybrid kernekapital og reglerne om ansvarlig
lånekapital må virksomheden ikke samtidig lånefinansiere detailkunders og professionelle kunders køb af kapitalindskuddet eller dele heraf.
Stk. 2. Forbuddet mod lånefinansiering som nævnt i stk.
1 finder tilsvarende anvendelse for pengeinstitutters tegning og salg af aktier, andels- eller garantbeviser i det
pågældende institut. Uanset 1. pkt. må pengeinstitutter
lånefinansiere pengeinstituttets ansattes køb af medarbejderaktier som led i en medarbejderaktieordning.
§ 46 a. (Ophævet)

Særlige regler for pengeinstitutter
§ 47. Er der inden for erhvervsforhold stillet kaution for
lån ydet af et pengeinstitut, og udebliver låntager med betaling af hovedstol, afdrag eller renter, skal der senest 6
måneder efter de pågældende ydelsers forfaldsdag skriftligt gives meddelelse til enhver af kautionisterne eller til
den eller dem af disse, der er bemyndiget til at modtage
meddelelsen på samtlige kautionisters vegne. Undladelse
heraf medfører, at pengeinstituttet taber sit krav over for
kautionisterne, i det omfang disses regreskrav mod låntageren er blevet forringet ved undladelsen.
§ 48. Har en kautionist uden for erhvervsforhold stillet
kaution for lån ydet af et pengeinstitut, og udebliver låntageren med betaling af hovedstol, afdrag eller renter, skal
der senest 3 måneder efter de pågældende ydelsers forfaldsdag gives skriftlig meddelelse herom til kautionisten.
Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis
pengeinstituttet giver låntageren henstand, uden at kautionisten har givet samtykke hertil i det konkrete tilfælde.
Stk. 2. Overskrides fristen i stk. 1, kan kautionsforpligtelsen kun gøres gældende over for kautionisten for det
beløb, som låntagerens gæld efter den sikrede fordring
ville have udgjort, hvis låntageren havde betalt alle ydelser

rettidigt indtil det tidspunkt, som ligger 3 måneder forud
for det tidspunkt, hvor meddelelse gives.
Stk. 3. Overskridelse af fristen i stk. 1 medfører, at pengeinstituttet taber sit krav over for kautionisterne, i det omfang disses regreskrav mod låntagerne er blevet forringet,
selv om nedsættelsen af kautionsforpligtelsen efter stk. 2
tages i betragtning.
Stk. 4. En kautionist kan ikke hæfte for et beløb større end
lånets hovedstol eller kredittens maksimum ved kautionsaftalens indgåelse.
Stk. 5. Kautionsaftaler efter stk. 1 skal være skriftlige for at
kunne gøres gældende.
Stk. 6. En kautionsforpligtelse efter stk. 1 bortfalder efter
10 år eller, hvis kautionsaftalen er indgået til sikkerhed
for en kredit med variabelt beløb eller for et lån uden fast
forfaldstidspunkt, efter 5 år, medmindre forpligtelsen
forinden er gjort gældende af pengeinstituttet.
Stk. 7. Ved kautionsaftaler efter stk. 1 skal pengeinstituttet
årligt og skriftligt meddele kautionisten størrelsen af den
gældspost, som kautionen er stillet til sikkerhed for.
§ 49. Såfremt en sparekasse har tabt en del af sin garantikapital, skal sparekassen give oplysning herom til personer, der ønsker at indtræde som garanter.
Stk. 2. Såfremt en andelskasse har tabt en del af andelskapitalen, skal andelskassen give oplysning herom til personer, der ønsker at tegne andelskapital.
Stk. 3. De for aktieselskaber gældende regler om nedsættelse af aktiekapital finder med de fornødne tillempelser
anvendelse for nedsættelse af andelskapital i andelskasser.
§ 50. Kapitalpension, rateopsparing, selvpension, alderspension, børneopsparing og boligopsparing i et pengeinstitut kan anbringes på en indlånskonto enten kontant eller som puljeindlån og kan endvidere anbringes i
et særskilt depot.
Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for opsparing i puljer i et pengeinstitut, herunder regler om midlernes anbringelse, administration, regnskab, revision samt
kundeinformation. Finanstilsynet fastsætter endvidere
nærmere regler for anbringelse af midler i værdipapirer,
herunder om registrering i en værdipapircentral, kontoudskrift, værdiopgørelse og deponering.
§ 51. Kapitalpension, rateopsparing, selvpension og alders
opsparing anbragt på en indlånskonto skal være fuldt ud
dækket af Indskyder- og investorgarantiordningen for
indskydere og investorer, af en tilsvarende ordning i kredit
instituttets hjemland i tilfælde af kreditinstituttets rekonstruktionsbehandling og konkurs eller af en kombination
af begge ordninger.
§ 52. Pengeinstitutter og filialer af kreditinstitutter med
vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet land inden for Den
Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som har fået
godkendelse af Finanstilsynet som depotselskab, jf. § 3,
stk. 1, nr. 12, i lov om investeringsforeninger m.v., for en

dansk UCITS, specialforening, hedgeforening, professionel forening eller fåmandsforening, skal som disses depotselskab handle uafhængigt og udelukkende i den pågældende danske UCITS’ eller forenings interesse.

Særlige regler for realkreditinstitutter
§ 53. Et realkreditinstitut skal i låneaftalen oplyse låntageren om, at realkreditlån ydet i strid med lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan kræves nedbragt
efter denne lov.
Stk. 2. Såfremt et realkreditlån efter lov om realkreditlån
og realkreditobligationer m.v. skal nedbringes, skal realkreditinstituttet som erstatning yde et lån på tilsvarende
vilkår, således at låntageren stilles uændret. Alle låneomkostninger i forbindelse med omlægningen påhviler realkreditinstituttet.
Stk. 3. Låntageren har ikke krav på en omlægning efter stk.
2, hvis det af realkreditinstituttet godtgøres, at låntageren
vidste eller burde vide, at realkreditlånet var ydet i strid
med bestemmelserne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., eller hvis overtrædelsen af de nævnte
bestemmelser i øvrigt skyldes oplysninger afgivet af låntageren.

Særlige regler for investeringsforvaltningsselskaber
§ 54. Når investeringsforvaltningsselskaber udfører porteføljepleje for UCITS, specialforeninger, professionelle
foreninger, fåmandsforeninger, hedgeforeninger og andre
kollektive investeringsordninger, herunder formidler værdipapirer for disse, er de pågældende UCITS og foreninger
omfattet af den samme beskyttelse som kunder efter § 72.
Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse
til at udføre skønsmæssig porteføljepleje for kunder, skal
på forhånd aftale med kunden, om investeringsforvaltningsselskabet må placere kundens porteføljemidler eller
en del heraf i andele i UCITS, specialforeninger, professionelle foreninger eller fåmandsforeninger eller andre
kollektive investeringsordninger, som investeringsforvaltningsselskabet administrerer.

Særlige regler for forsikringsselskaber
§ 55. Følgende forsikringsaftaler kan ikke gyldigt indgås
af eller på personer bosiddende her i landet:
1) Livsforsikring, hvorved selskabet ved den forsikredes
død forpligter sig til at udbetale større beløb end de
indbetalte præmier med renter, for så vidt forsikringstageren er en fra den forsikrede forskellig person og
ikke har den forsikredes samtykke.
2) Livsforsikring, hvorved et selskab forpligter sig til at
udbetale et større beløb end de indbetalte præmier
med renter som følge af dødsfald, der indtræder før
den forsikredes fyldte 8. år.
Stk. 2. Finanstilsynet kan undtage fra bestemmelserne i
stk. 1, nr. 1 og 2.
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Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser
om indholdet i almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed.
§ 56. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om de oplysninger, der af et livs- eller skadeforsikringsselskab skal
afgives skriftligt til kunder, inden forsikringsaftale indgås
og under det løbende kundeforhold.
§ 57. Et forsikringsselskab, der udbyder forbrugerforsikringer, skal tilbyde, at de pågældende forsikringer kan
tegnes med vilkår om, at forsikringen kan opsiges af forsikringstageren med et varsel på 30 dage til udgangen af
en kalendermåned.
Stk. 2. Ved en forbrugerforsikring i stk. 1 forstås en forsikringsaftale, hvor forsikringstageren (forbrugeren) ved aftalens indgåelse hovedsagelig handler uden for sit erhverv.
Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for livsforsikring og ejerskifteforsikring tegnet i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse
ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Stk. 1 gælder endvidere ikke for forsikring, som dækker en særligt opstået
risiko, der kun strækker sig over et begrænset tidsrum,
når forsikringsaftalen indgås for en aftalt periode af højst
1 måned (korttidsforsikring), medmindre forsikringen er
en del af en anden type forsikring.
§ 57 a. Et forsikringsselskab må kun benytte en erhvervsvirksomhed til formidling af forsikringsselskabets produkter, hvis den erhvervsdrivende er registreret i et offentligt register over forsikringsformidlere, jf. § 10, stk. 1, eller
§ 27, stk. 1, i lov om forsikringsformidling.
Stk. 2. Et forsikringsselskab kan endvidere benytte forsikringsdistributører, der omfattes af § 3, stk. 2, i lov om forsikringsformidling.
§ 58. Er en livsforsikringspolice bortkommet, kan vedkommende forsikringsselskab på begæring af den, som
har godtgjort sin adkomst til policen, med 6 måneders
varsel indkalde ihændehaveren til at melde sig. Indkaldelsen, der sker ved bekendtgørelse i Statstidende i det første nummer i et kvartal, skal indeholde en tilstrækkelig
betegnelse af policen, herunder navnet på den, i hvis liv
forsikringen er tegnet.
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Stk. 2. Melder ingen sig før fristens udløb, er policen ugyldig, og selskabet udfærdiger en ny police til den, der har
begæret indkaldelsen foretaget. Denne skal betale omkostningerne ved indkaldelsen.
Stk. 3. Melder nogen sig efter bekendtgørelsen, og kan en
mindelig ordning ikke opnås, kan en ny police ikke udstedes, forinden de anmeldte kravs indbyrdes berettigelse er
afgjort ved dom.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 medfører ingen indskrænkning i adgangen til at søge en livsforsikringspolice
mortificeret ved dom i medfør af lovgivningen om mortifikation af værdipapirer.
§ 59. Et forsikringsselskab, der tegner bygningsbrandforsikring, skal med de begrænsninger, der følger af dets vedtægter eller dets tilladelse, overtage forsikring af enhver
bygning.
Stk. 2. Selskabet kan dog afvise at forsikre
1) bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod
brandfare, og
2) forladte bygninger.
§ 60. Et forsikringsselskab kan ikke bringe en bygningsbrandforsikring til ophør på grund af manglende betaling
af præmie.
Stk. 2. En kunde kan kun bringe forsikringen til ophør
med samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster
og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre
ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har tilladelse til at drive bygnings-brandforsikring.
Stk. 3. Forsikringsselskabet har udpantningsret for præmier med påløbne renter og andre omkostninger. Selskabet har endvidere panteret for ydelserne i den forsikrede
ejendom efter ejendomsskat til stat og kommune i 1 år
fra forfaldstid.
Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter minimumsbetingelser for
forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring.

§§ 61-438. (Udeladt).

