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Københavns Andelskasse under kontrol afvikles og opsiger derfor alle indlån og tilknyttede aftaler samt alle værdipapirhandelsaktiviteter og depoter
*** For English, see www.kbh-andelskasse.dk/news ***
Finansiel Stabilitet overtog den 13. september 2018 kontrollen med Københavns Andelskasse.
I forlængelse heraf skal Københavns Andelskasse under kontrol (”andelskassen”) afvikle sine
aktiviteter.
Med dette brev opsiger andelskassen alle indlån og tilknyttede aftaler med virkning den
30. april 2019 og alle værdipapirhandelsaktiviteter og værdipapirdepoter med virkning
den 31. maj 2019.
Opsigelsen omfatter alle transaktions-, opsparings- og øvrige indlånskonti, herunder driftskonti,
valutakonti, afkastkonti og klientkonti.
Samtidig opsiger andelskassen alle betalingskort, kreditkort og betalingsaftaler samt Netbank –
også med virkning den 30. april 2019.
Det betyder, at virksomheden efter den 30. april 2019 ikke kan gennemføre eller modtage betalinger og overførsler til og fra sine indlånskonti i andelskassen, og at virksomheden ikke kan
benytte Netbank.
Opsigelsen omfatter derudover alle værdipapirhandelsaftaler og værdipapirdepoter med virkning
den 31. maj 2019. Det betyder, at virksomheden efter den 31. maj 2019 ikke kan gennemføre
værdipapirhandler til eller fra sine værdipapirdepoter i andelskassen. Vær opmærksom på, at
afkastkonti, som er tilknyttet et depot, er opsagt med virkning allerede den 30. april 2019.
Ifølge andelskassens oplysninger er virksomheden registreret som kunde med de konti og/eller
depoter med tilhørende aftaler, som er oplistet sidst i dette brev.
Opsigelsen sker i henhold til de gældende kundevilkår mellem virksomheden og andelskassen,
herunder andelskassens almindelige forretningsbetingelser, andelskassens vilkår for værdipapirhandel og andelskassens vilkår for opbevaring af værdipapirer, som kan findes på andelskassens hjemmeside: www.kbh-andelskasse.dk/forretningsbetingelser.
Opsigelsen indebærer, at virksomheden hurtigst muligt skal rette henvendelse til det pengeinstitut, som virksomheden fremover ønsker at benytte, og få oprettet et kundeforhold
der.
Hvis virksomheden allerede har indgået aftale om at flytte sit kundeforhold til et andet pengeinstitut, kan virksomheden se bort fra dette brev.
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Følgende pengeinstitutter har tilkendegivet interesse for at etablere nye kundeforhold med de
kunder, som har fået opsagt deres konti i andelskassen:
Danske Bank
Holmens Kanal Afdeling, Holmens Kanal 2, 1092 København K
Telefon: 45 12 60 00
E-mail: holmenskanalprivat@danskebank.dk
Jyske Bank
Kgs. Nytorv Afdeling, St. Kongensgade 1, 1264 København K eller Vesterbrogade Afdeling,
Vesterbrogade 9, 1760 København V
Telefon: 89 89 07 00 / 89 89 07 10
E-mail: kongensnytorv.privat@jyskebank.dk / vesterbro.privat@jyskebank.dk
Hvis virksomheden ønsker at blive kunde i et af disse pengeinstitutter, opfordres virksomheden
til at rette henvendelse på de ovennævnte kontaktoplysninger. Kundeforhold etableres i henhold
til de vilkår og forretningsbetingelser, som gælder i det nye pengeinstitut.
Virksomheden skal downloade eller printe alle dokumenter og materiale fra Netbank, som virksomheden ønsker at beholde efter nedlukning af Netbank. Virksomheden skal ikke betale dekort
i forbindelse med flytningen, og alle forudbetalte gebyrer for brug af betalingskort, Netbank og
lignende vil blive refunderet af andelskassen.
Vær opmærksom på at betalinger, som først skal trækkes på virksomhedens konti efter den 30.
april 2019, herunder afdrag på lån i og uden for andelskassen, kortbetalinger og betalinger i
henhold til faste betalingsaftaler, ikke vil blive gennemført. Det gælder også betalinger, som
fremgår af en betalingsoversigt eller opkrævning, som virksomheden modtager inden den 30.
april 2019, hvis betalingen først skal gennemføres efter den 30. april 2019. Husk derfor at oprette
betalinger samt at tilmelde aftaler og abonnementer, herunder Betalingsservice, Leverandørservice og Overførselsservice, til virksomhedens nye kort og konti, når disse er flyttet til nyt pengeinstitut. I modsat fald risikerer virksomheden rykkergebyrer og ophør af indgåede aftaler.
Indbetalinger fra virksomhedens kunder kan ikke modtages efter den 30. april 2019. Husk derfor
at orientere kunder herom og at tilmelde virksomhedens nye konto som FI-modtager og til Nets
produkter, herunder Betalingsservice og Betalingsservice Web, samt give besked til virksomhedens kortindløser.
Husk også at anvise en ny konto som afkastkonto til eventuelle værdipapirdepoter. Vær opmærksom på, at afkastkonti i andelskassen, som er tilknyttet et depot i andelskassen, er opsagt med
virkning allerede den 30. april 2019. Såfremt depot ikke inden da er flyttet til et andet pengeinstitut, skal virksomheden straks oplyse andelskassen om den nye konto i et nyt pengeinstitut,
som skal være afkastkonto for depotet frem til senest den 31. maj 2019.
Særligt vedrørende renter
Efter den 30. april 2019 vil der ikke blive tilskrevet renter på indeståender, medmindre virksomheden har en opsparingskonto eller anden konto med en aftalt bindingsperiode, som udløber
efter den 30. april 2019. For sådanne konti tilskriver andelskassen fortsat renter til og med udløbet af bindingsperioden, idet renten vil blive opgjort ved overflytningen af virksomhedens indlån
senest den 30. april 2019.
Særligt vedrørende Nemkonto
Hvis virksomheden har sin Nemkonto tilknyttet en konto i andelskassen, skal virksomheden være
opmærksom på, at udbetalinger fra det offentlige ikke kan gå ind på kontoen efter, at den er
lukket og senest den 30. april 2019. Husk derfor at bede virksomhedens nye pengeinstitut om at
tilmelde virksomhedens nye konto som Nemkonto.
Se www.nemkonto.dk for mere information.
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Særligt vedrørende kreditmaksimum og sikkerheder
Indlånskonti med tilknyttet kreditmaksimum opsiges som alle øvrige indlånskonti. Det betyder,
at disse konti ikke kan have en positiv saldo efter den 30. april 2019. Et træk på kreditten skal
fortsat nedbringes også efter den 30. april 2019, men indbetalinger, som bringer saldoen over
kr. 0 vil blive afvist og returneret til afsenderen. Det bemærkes, at nyt pengeinstitut skal instrueres om overførsel til nedbringelse af kreditten.
Det betyder samtidig, at den uudnyttede del af kredittens maksimum bortfalder med virkning den
30. april 2019, således at kredittens maksimum nedskrives til det faktiske træk den 30. april
2019. Har virksomheden et udnyttet kreditmaksimum på en indlånskonto, vil virksomheden blive
kontaktet for en aftale om udnyttelsen og afvikling af kreditten.
Kunder med indlån og depoter, der ligger til sikkerhed for lån, garantier m.v., vil blive kontaktet
af andelskassen for en aftale om håndtering heraf.
***
Spørgsmål til dette brev eller til håndteringen af virksomhedens kundeforhold skal rettes til andelskassen på telefon 55 55 90 00 eller pr. e-mail: info@kbh-andelskasse.dk.

Med venlig hilsen
Københavns Andelskasse under kontrol
***
Konti- og depotregistrering
Konto-/depotnavn

Konto-/depot nr

Ophørsdato
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