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Den 28. oktober 2013Bird & Bird Advokatpartnerselskab
Advokat Ssren Narv Pedersen
Kalkbrenderilobskaj 4
2100 Kobenhavn O

Sag nr.3282013
HE/DUE

Carsten Storbjerg Skaarup og Storbjerg Erhvews ApS' klage over Jyske Bank

Sekretariatet har modtagel klagon og klagegebyret p6 200 kr., inkl. moms.

lfolge Ankenavnets vedtagter S 2, stk. 2, kan klager fra erhvervsdrivende behandles,
hvis klagen ikke adskiller sig vasenlligt fra klager om privatkundeforhold. Klager fra
erhveNsdrivende falder i ovrigt uden for Ankenaevnets kompetence, jf. 2, stk. 3.

Ankenavnel behandler efter fast praksis ikke klager fra aktie- og anpartsselskaber.
Ankenavnet har fundet, at klager fra selskaber ikke kan sidestilles med klager fra
private, uanset det spargsmdl klagen drejer sig om, ogsd ville kunne opsta i et privat
kundeforhold. Vi vedlagger Ankenavnets afgorelse i sag nr. 92612010 og 22003 til
orientering.

Af sagen fremgar, at klagen vedrarer Carsten Storbjerg Skaarups selskabs
kundeforhold i Nordea Bank og hans heftelser for selskabet. Efter vores opfaftelse er
der ingen tvivl om, at Ankenavnet ikke kan behandle klagen.

Vi afviser derfor at behandle klagen og retumerer vedlagt i check klagegebyret pd 200
kr. Carsten Storbjerg Skaarup kan eventuelt indbringe sagen for domstolene.

Du kan indbringe denne afvisning for Ankenavnet. I sd fald skal du igen betale
klagegebyr.
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