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Bestemmelser for kommunikationsformer  
 
 
1. Indledning                                                                           
Når en kunde afgiver en ordre, skal BIL  Danmark, 
filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, 
Luxembourg  (Banken) sikre, at vedkommende er 
identisk med den kunde, som han/hun præsenterer sig 
som. Derfor har banken regler for, hvordan vi 
håndterer kommunikation med vores kunder, når det 
gælder afgivelse af ordrer via eksempelvis e-mail, fax 
og telefon.   
 
Sikkerhedsrisikoen er forskellig, alt efter hvilken 
kommunikationsform, det drejer sig om. Nedenfor 
følger Bankens vurdering af sikkerhedsrisikoen ved de 

forskellige kommunikationsformer og de regler, som 
banken har fastsat for brugen af dem.  
 
2. E-mails 
Banken accepterer kun e-mails, hvis kunden før 
afsendelsen af e-mailen informerer banken om, at 
han/hun sender en e-mail. Her gælder det, at 
kontakten pr. telefon skal ske ud fra bestemmelserne i 
punkt 4. ”Ordrer modtaget via telefon.” 
 
3.  Ordrer modtaget via fax  
Accepteres, hvis kunden informerer banken om 
afsendelsen af faxen. Når faxen er underskrevet, 
dateret og det er verificeret, at underskriften stemmer 
overens med den underskriftsprøve, som kunden har 
afgivet i forbindelse med sin kundeoprettelse i Banken, 
kan ordren udføres. Hvis der er omstændigheder ved 
ordren, som antyder en sikkerhedsrisiko, kan Banken 
ikke udføre kundens ordre.  
 
Omstændigheder, der kan rejse tvivl om kundens 
identitet, kan for eksempel være:  
 
 Hvis faxen er afsendt fra et land, hvorfra banken 

normalt ikke modtager kundens ordrer.  
 
 Hvis kunden er en ældre person, der bor på 

plejehjem eller normalt ikke rejser, og faxen 
kommer fra en helt anden del af landet.  

 
4. Ordrer modtaget pr. telefon  
Investeringsrådgivere og kunderådgivere identificerer 
kunden ud fra stemmen eller ud fra personlige 
oplysninger. Såfremt bankens rådgiver stadig er i tvivl 
om en kundes identitet efter et tjek, aftales det med 
kunden, at rådgiveren ringer kunden op på et 
telefonnummer, der er kendt og opført i bankens 
system.  
 
I tvivlstilfælde, hvor kunden for eksempel ringer fra et 
nummer, vedkommende normalt ikke ringer fra, og 
der er tvivl om kundens identitet, skal rådgiveren 
foreslå kunden, at der holdes et fysisk møde i stedet, 
og hvis kunden afviser det, kan Banken ikke acceptere 
kundens ordre. 

 
5. Ordrer afgivet pr. brev 
Kan kun accepteres, når de er underskrevet, dateret 
og verificeret. Hvis der er elementer, som sår tvivl om 

kundens identitet, skal Banken kræve ekstra 
informationer fra kunden. Proceduren er den samme 
som ved ordrer modtaget pr. telefon.   
 
6. Kontant betaling 
For en ordre og andre betalinger ved personligt 
fremmøde accepterer Banken kun kontant betaling ved 
overholdelse af bankens regler for legitimation. 
Banken kan kræve dokumentation for, hvor 
kontanterne stammer fra.  
 
7. SMS 

Banken godtager ikke SMS beskeder som 
kommunikationsform mellem kunden og banken. 
 
8. Afvisning af ordrer pga. mangelfuld 
identifikation 
Banken har ret til at afvise en ordre, som er modtaget 
via et af de ovenstående accepterede 
kommunikations-midler, hvis banken mener, at der er 
tvivl om en kundes identitet, og hvis der efter en 
kontrol stadig er uafklarede spørgsmål til kundens 
identitet.  
Banken afviser ikke ordren før alle rimelige skridt er 
taget for at kontrollere en kundes identitet.  
 
Hvis Banken afviser en kundes ordre, får kunden 
besked om følgende: 
 
 At ordren afvises, fordi banken vurderer, at 

sikkerhedsrisikoen er for stor  
 
 At banken ikke kan gøres ansvarlig for, at 

kundens ordre ikke udføres 
 
Eller – hvis det er tilfældet – at ordren bliver udført 
senere end først aftalt, fordi det er nødvendigt af 
sikkerhedsmæssige årsager at kontrollere kundens 
identitet.  
 
Besked til kunder gives først og fremmest pr. telefon. 
Hvis kunden ikke kan træffes, gives beskeden via e-
boks/mail eller, hvis kunden ikke har e-boks/mail, via 
almindelig post.   
 
9. Ansvarsfraskrivelse   
Der henvises til Bankens ”Almindelige 
forretningsbetingelser” punkt 8.8 ”Erstatningsansvar” 
samt Bankens ”Handel med finansielle instrumenter” 
punkt 10 ”Systemnedbrud”.  
 
 
10. Procedure for klager over at en ordre ikke 
udføres 
Banken kan ikke holdes ansvarlig for den manglende 
udførelse af ordrer, der er modtaget for sent, sendt 
personlig til en person eller slet ikke er modtaget af 

Banken. 
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Ekspedition af ordrer, der er modtaget med brevpost, 
telefax eller e-mail til Banken efter kl. 16:00 kan ikke 
forventes at blive ekspederet samme dag, med 
undtagelse af hvis de er bekræftet af Banken via e- 
mail, telefon eller fax. 
 
Andre spørgsmål vedrørende ordreafgivelse, 
kundeforhold etc. skal sendes til 
privatebankingsupport.dk@bil.com  
 
Revideret juli 2013 
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