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Kapitel 21 – Rådgiveransvar
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Spørgsmål
Hvilke regler bruges til at
vurdere en rådgivers
erstatningsansvar
Hvor mange betingelser skal
være opfyldt for at
rådgiveren ifalder ansvar?
Hvad er
sammenligningsgrundlaget,
når rådgiverens culpa skal
vurderes?
Rådgiveransvaret er et

Hvis rådgiveren overtræder
reglerne i god skik
bekendtgørelsen medfører
det
En bank-kunde kan få
erstattet
Der skal være en klar
sammenhæng mellem
rådgivningen og det
indtrådte tab, det hedder
Hvis en kunde får
rådgivning om finansiering
af fast ejendom skal
bankrådgiveren
Alle væsentlige aftaler
mellem banken og kunden
skal
Kunder, der vil investere i
værdipapirer bliver inddelt i

Grønne
investeringsprodukter kan
være
En egnethedstest skal
baseres på

Hvis egnethedstest ikke kan
gennemføres
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Regler om objektivt ansvar
De almindelige erstatningsregler
Lov om erstatningsansvar
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Hvilket resultat rådgivningen havde
Branchenormen
Bankens forretningsgang
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Objektivt ansvar
Resultatansvar
Bestræbelsesansvar
At overtrædelsen tages i betragtning i culpabedømmelsen
At banken altid er erstatningsansvarlig
Ingenting for vurderingen af erstatningsansvaret
Et realiseret økonomisk tab
Skuffede forventninger
Svie og smerte
Påregnelighed
Culpa
Årsagsforbindelse

1
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Huske at rådgive om risikoen for faldende huspriser
Huske at udfylde et god skik-skema
Huske at gennemgå købsaftalen med kunden

1

Sendes til kunden forud for underskriften, således at
kunden får betænkningstid
Udskrives i to eksemplarer
Indgås på papir eller andet varigt medie
Professionelle kunder, godkendte modparter og
detailkunder
Investeringsprofilerne dynamisk, balanceret og forsigtig
Risikoprofilerne høj, middel eller lav
Kinesiske statsobligationer
Udenlandske realkreditobligationer
Græske statsobligationer
Kundens oplysninger om familiens størrelse og bopæl
Kundens indtægtsforhold, erfaring med investering,
risikovillighed, tidshorisont, uddannelsesniveau m.v.
Kundens samlede engagement
Kan en detailkunde ikke få lov til at investere i
værdipapirer
Kan en detailkunde kun investere i komplekse
værdipapirer, hvis der foretages en
hensigtsmæssighedstest
Kan banken alligevel gennemføre køb af alle slags
værdipapirer, hvis detailkunden gøres opmærksom på
risikoen
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