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HASTER. Mangler besvarelse af Spørger tema. Af 12 aug. 2021. Emne Indgåelse af renteswap. / om brug 

af udløbet fuldmagt / at handle anderledes end kundens anvisning. 

 

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 5. oktober 2021 kl. 12.18 

Til: mail@finansdanmark.dk 

Cc: Claes H Balle <cb@legalbase.dk>, Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 

Bcc:  

 

5 oktober 2021. 

 

 

Kære finans Danmark 

 

Jeg skrev til jer 12 august vedr. Spørger tema, kan ikke ikke se at dette er blevet besvaret. 

 

Vedhæftet og indsat her i PDF format. 

 

Hvis svaret ligger på jeres hjemmeside, vil i da gerne give mig og min advokat et link. 

 

 

Vi har hovedforhandling 15 november  

Da forberedelse slutter 30 dage inden, har vi brug for svaret, for at kunne medtage og fremlægge svaret på 

spørge tema. 

 

Jeg anmoder derfor om en kopi af svaret, så vi kan medtage det svar finans danmark har givet, i vore næste 

Processkrift. 
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Et spørgsmål er særligt vigtigt,  

 

 

Mail CC advokat Claes Balle. 

cb@legalbase.dk 

 

 

 

Spørgsmål i spørger tema fra PDF. Er særligt dette. 

 

Spørger tema. Emne Indgåelse af renteswap. / om brug af udløbet fuldmagt / at handle  

anderledes end kundens anvisning. 

 

Her punkt 2. 3. 4. 5. 6. 

 

2. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut uden opfordring selv 

laver en ny og ekstra renteswap, til samme lån som kunden allerede har lavet en igangværende aftale om. 

 

3. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at en bank selv kan lave og igangsætte 

en renteswap aftale, uden at sikker sig kundens underskrift på et sådanne aftaledokument.  

 

4. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut selv laver og 

igangsætte en renteswap aftale, for et muligt bagvedliggende lån, med de dertil afledte betalinger, uden 

der er forinden er indgået en skriftlig aftale om 

swapaftalen mellem pengeinstituttet og kunden. 

 

Tillæg til spørgsmål 4. 

5. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at en bank selv laver og igangsætte en 

renteswap aftale, for et bagvedliggende lån, med de dertil  

afledte betalinger, efter pengeinstituttet har søgt at opnå kundens underskrift 3 

gange, for at få en swapaftalen mellem pengeinstituttet og kunden.  
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Uden nogle af de 3 ens fremsendte swapaftaler pengeinstituttet har sendt til kunden, er blevet 

underskrevet. 

 

6. Er det i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis, at et pengeinstitut Laver 2. renteswaps 

både samtidig og overlappende for samme lån. 

 

 

 

Mvh  

Carsten Storbjerg 

 

Søvej 5 

3100 Hornbæk. 

 

 

 

 

KOPI. 

---------- Forwarded message --------- 

Fra: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 

Date: tor. 12. aug. 2021 15.59 

Subject: Spørger tema. Emne Indgåelse af renteswap. / om brug af udløbet fuldmagt / at handle anderledes 

end kundens anvisning. 

To: <mail@finansdanmark.dk> 

Cc: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 

 

 

Kære finans Danmark.    12-08-2021. 

 

 

I forbindelse med jeg har overtaget sagen BS-402/2015-VIB. 

Og har set i sagen at sagsøgte Jyske Bank 19-02-2015 samt 19-05-2015. har stillet finansrådet nogle 

spørgsmål  
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vedrørende Emne Fastrenteswaps    

 

 

I den forbindelse har jeg gennemgået sagen der har hovedforhandling 15 november. 2021. og har selv 

nogle spørgsmål. 

Jeg tager spørgsmålet ud af det brev jeg deler med presse og myndigheder efter Fredag D.13. 

 

 

Vedlægger kopi af brevets indhold der er bliver redigeret som hvis indhold ikke må offentliggøre før endelig 

dokument med bilag er klar.   

 

 

Spørger tema.  

 

Med Venlig hilsen 

Carsten Storbjerg Skaarup. 

Søvej 5. 3100 Hornbæk. tlf. 22227713. 

  

Mail: carsten.storbjerg@gmail.com 

For selskabet.        

  

BS-402/2015-VIB mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS 

 

 

 

2 vedhæftede filer 

 

 
12-08-2021. spørgsmål til Finans Danmark. Finansrådet.docx 

21K 
 

 

 

 
12-08-2021. spørgsmål til Finans Danmark. Finansrådet.pdf 

101K 
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