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BILAG A – INCITAMENTSPROGRAMMER 
(Udfyldes af medarbejderen og afleveres til Virksomheden) 
 

Anmodning om oprettelse af depot m.v. 
 
Min arbejdsgiver, DFDS, har indgået aftale med Danske Bank om, at Danske Bank forestår opbevaring, 
skatteindberetning m.v. af de aktier og/eller -obligationer, der udstedes af virksomheden i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 7 A, stk. 1. 
 
Oprettelse af depot og konto: 
Jeg, 
 Navn:                
 
 CPR-nr.:            

 
 Adresse:           
  
 TIN-Kode:         

(Tax identification number – er kun relevant for medarbejdere, der har fast bopæl uden for Danmark. Vær 
opmærksom på, at der skelnes mellem store og små bogstaver), 
 

Ønsker at få oprettet et depot, hvor mine aktier/-obligationer opbevares.  
 

Afkastkonto til depotet 
  Jeg har en konto i Danske Bank, som jeg ønsker at få knyttet til depotet som afkastkonto: 

(angiv ticifret kontonummer). Kan denne konto ikke benyttes som afkastkonto, oprettes automatisk en ny 
afkastkonto til mig. 
 
 
       _________________________________ 

 
eller  

  Jeg ønsker at oprette en afkastkonto til depotet i Danske Bank, der oprettes på grundlag af de 
ovennævnte oplysninger. Kontoen er led i et incitamentsprogram.  
 
 

 
Legitimation og udveksling af kopier af legitimationspapirer 
Som ny kunde i Danske Bank skal man oplyse sin identitet. Det fremgår af Lov nr. 117 af 27. februar 2006, der 
omhandler forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. 
 
Danske Bank skal derfor bruge følgende oplysninger: Fulde navn, faste adresse, CPR-nr. og for udlændinge den 
såkaldte TIN-kode og/eller oplysning om, nationalitet, fødested samt fødselsdato. For danske medarbejdere, der er 
skattepligtige i udlandet skal der også sendes kopi af TIN-koden.  
 
Med min underskrift nederst på denne anmodning giver jeg samtykke til, at Virksomheden må udveksle mit navn, CPR-
nr., adresse og kontonummer med Danske Bank.  
 
Har jeg ikke en konto i Danske Bank i forvejen, skal jeg aflevere kopi af legitimation (i form af EU-førerbevis, pas 
m.m.) samt evt. TIN-kode dokumentation og adresse bekræft (kopi af regning eller lig.), denne ikke må være ældre end 
6 måneder. Jeg er indforstået med, at Virksomheden, på Danske Banks vegne, indhenter og bekræfter kopiernes 
rigtighed. Virksomheden sender kopien af mit legitimationsdokument samt evt. TIN-kode dokumentation til Danske 
Bank sammen med denne anmodning. 
 
Jeg er også indforstået med, at Danske Bank altid kan kræve yderligere legitimation fra mig, at banken altid har ret til at 
se original legitimation, og at banken verificerer de modtagne persondata i CPR-registeret.  
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Virksomhedens incitamentsprogram 
Virksomhedens incitamentsprogram regulerer forhold omkring mine aktier/-obligationer. Opstår der tvivlsspørgsmål 
om antallet af aktier/-obligationer, forhold ved ophør af ansættelse, skilsmisse, dødsfald m.v., retter jeg dem til 
virksomheden. Eventuelle uoverensstemmelser er Danske Bank uvedkommende. 
 
Pris 
Hvis jeg har valgt at tilknytte en eksisterende konto, og jeg i forvejen betaler et gebyr for denne konto, betaler jeg 
fortsat det aftalte gebyr.  
 
Skat 
Jeg er indforstået med, at Danske Bank ikke yder rådgivning om skat i forbindelse med incitamentsprogrammet. Danske 
Bank anbefaler derfor, at jeg søger bistand hos uafhængig revisor eller advokat, hvis jeg har brug for rådgivning.  
 
Bilag 
Forretningsbetingelser, priser m.v. vil være tilgængelig på banken hjemmeside danskebank.dk  
 
*Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere * Betingelser for handel med værdipapirer 
* Oplysninger om handel med værdipapirer  * Betingelser for depoter 
* Betingelser for aftale om elektronisk underskrift for forbrugere * Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer  
* Priser for handel med værdipapirer  * Priser for opbevaringsdepoter m.m. 
* Provisioner på investeringsområdet, som Danske Bank modtager fra samarbejdspartnere 
 
 
Underskrift: 
 
  Dato:  

 
 
 

Medarbejders underskrift 
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