
Bilag 6: Videregivelse af kundeoplysninger uden samtykke fra kunden, jf. lov om finansiel 

virksomhed.  

 

Videregivelse af kundeoplysninger efter lov om finansiel virksomhed 

Videregivelses- 

formål 

 

 

modtagere 

af oplysninger 

 

 

Privatkunder 

 

Erhvervskunder 

Markedsføring 

 

Der kan som udgangspunkt ikke videre-

gives oplysninger til brug for markeds-

føring uden samtykke. Der kan dog 

videregives generelle kundeoplysninger, 

der danner grundlag for inddeling i 

kundekategorier (§ 121). 

 

Sædvanlige oplysninger kan videregives 

til en finansiel virksomhed, der er under-

lagt tavshedspligt (§ 121, stk. 3). 

Rådgivning Der kan som udgangspunkt ikke videre-

gives oplysninger til brug for markeds-

føring uden samtykke. Der kan dog 

videregives generelle kundeoplysninger, 

som danner grundlag for inddeling i 

kundekategorier (§ 121). 

 

Sædvanlige oplysninger kan videregives 

til en finansiel virksomhed, der er under-

lagt tavshedspligt (§ 121, stk. 3). 

Administrative op-

gaver 

 

Sædvanlige kundeoplysninger kan 

videregives. Der er ikke krav om, at det 

er i koncernforhold. (§ 118, stk. 1). 

 

Sædvanlige kundeoplysninger kan videre-

gives. Der er ikke krav om, at det er i 

koncernforhold. (§ 118, stk. 1). 

I forbindelse med 

fejloverførsler m.v. 

Der kan videregives oplysninger om en 

kundes navn og adresse, hvis der er 

sket fejloverførsel. Oplysningerne kan 

gives til den, der står til at lide tab som 

følge af fejlen (§117a). 

 

Der kan videregives oplysninger om en 

kundes navn og adresse, hvis der er sket 

fejloverførsel. Oplysningerne kan gives til 

den, der står til at lide tab som følge af 

fejlen (§117a). 

Risikostyring Der kan som udgangspunkt ikke videre-

gives oplysninger. Der kan dog videre-

gives oplysninger opad i en koncern, 

hvis kundeforholdet har en betydelig 

størrelse (§ 120, stk. 2). 

 

Oplysninger kan videregives til en finan-

siel modervirksomhed (§ 120, stk. 1). Op-

lysninger kan udveksles mellem penge-

institutter og realkreditinstitutter, der er 

koncernforbundne (§120a). 

 

Risikostyring i for-

bindelse med lån 

finansieret med sær-

ligt dækkede (real-

kredit)obligationer 

Et långivende pengeinstitut eller real-

kreditinstitut kan udveksle oplysninger 

med et andet pengeinstitut eller real-

kreditinstitut, der efter aftale skal finan-

siere lånet ved udstedelse af særligt 

dækkede (realkredit) obligationer 

(§120b). 

 

Et långivende pengeinstitut eller real-

kreditinstitut kan udveksle oplysninger 

med et andet pengeinstitut eller real-

kreditinstitut, der efter aftale skal finan-

siere lånet ved udstedelse af særligt dæk-

kede (realkredit) obligationer (§120b). 
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Videregivelse, der konkret er anset for berettiget 

Oplysninger om restfor-

dring til efterpanthavere 

 

Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om primærpanthavers restfordring 

til efterstående pant- eller udlægshavere, der på tidspunktet for videregivelsen 

af oplysningerne har stiftet pant eller foretaget udlæg. Videregivelsen kræver 

ikke samtykke fra debitor. 

 
Oplysning om kontonum-

mer til indbetaler 

 

Hvis en person ønsker at foretage en indbetaling til en person, der har en kon-

to i et pengeinstitut, må pengeinstituttet ikke oplyse kontonummeret til den 

person, der ønsker at indbetale. Kontonummeret må derfor heller ikke fremgå 

af en kvittering på indbetalingen. 

 
Oplysning om resultat af 

låneansøgning 

 

En ejendomsmægler havde formidlet en låneansøgning fra en kunde til et 

pengeinstitut. Pengeinstituttet måtte ikke videregive oplysninger om ansøg-

ningens resultat til ejendomsmægleren. Det ville i givet fald have krævet kun-

dens samtykke.  

 
Oplysninger til brug for op-

fyldelse af en lovpligt 

 

Det var berettiget at videregive kundeoplysninger til et pengeinstitut i udland-

et, der modtog en betalingsoverførsel fra det afgivende pengeinstitut, da op-

lysninger var nødvendige for, at det modtagende pengeinstitut kunne opfylde 

lovregler om hvidvask og terrorbekæmpelse. 

 
Videregivelse med henblik 

på at få skyldners adresse 

 

Det var berettiget for et pengeinstitut at videregive oplysninger om fordringer 

på kunder med hemmelige adresser til folkeregistret for at få oplyst de på-

gældendes bopæl, så fordringen kunne inddrives.  

 
Videregivelse i forbindelse 

med frasalg af virksom-

hedsområde eller fusion 

 

Det vil være berettiget at videregive kundeoplysninger forud for overtagelses-

dagen med henblik på at vurdere betingelserne for overdragelsen/fusionen. 
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Videregivelse til myndigheder 

Videregivelse til skattemyndigheder 

- identificerede kunder 

 

Kan ske uden kundens samtykke. 

Videregivelse til skattemyndigheder 

- ikke identificerede grupper af kunder 

 

Kan ske uden kundens samtykke, men kræver be-

slutning fra Skatterådet. 

Sociale myndigheder 

- generelt 

 

Kræver kundens samtykke. 

Sociale myndigheder, sager om 

- særlig støtte til børn og unge 

- førtidspension 

- tilbagebetaling af sociale ydelser 

 

Kan ske uden kundens samtykke. 

Til Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet i 

henhold til hvidvasklovgivningen 

 

Pengeinstituttet kan foretage indberetning i henhold 

til reglerne i hvidvasklovgivningen uden kundens 

samtykke.  

 

Til politiet i straffesager Kan ske uden samtykke, når politiet har en kendelse 

herom. 

 

 

 

 

Andre videregivelsessituationer, der ikke kræver samtykke 

Videregivelse af kreditoplysning af oplysninger om 

kunders kreditværdighed og soliditet 

Kræver ikke samtykke, men kunden skal orienteres 

om videregivelse. Er reguleret i bekendtgørelse nr. 

531 af 15. juni 2000. 

 

Videregivelse til kreditoplysningsbureauer Kan ske uden samtykke, når oplysninger kan betrag-

tes som offentlige. Se bilag 2. 

 

Videregivelse af kundeoplysninger i forbindelse med 

civile retssager 

Kan ske uden samtykke, hvis retten har pålagt 

pengeinstituttet dette. 

 

 

 

 

 

 


