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Koncernsamtykkeerklæring med skema 
 

Realkredit Danmark ønsker at tilbyde dig den 

bedst mulige rådgivning og det højest mulige ser-

viceniveau. 

 

Derfor vil vi gerne bede om dit samtykke til at ud-

veksle oplysninger mellem koncernens selskaber 

Danske Bank, Realkredit Danmark og Danica Pen-

sion. Med Danica Pension menes forsikringssel-

skabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 

1999, Danica Pension, Livsforsikringsaktiesel-

skab. 

 

Med en underskrift på denne samtykke-erklæring 

giver du tilladelse til, at vi kan udveksle oplysnin-

gerne. Du kan naturligvis altid få oplyst, hvad vi 

har registreret om dig. Ligesom du altid kan kon-

takte os og få overblik over de samtykker, du har 

givet – herunder hvilke oplysninger vi må ud-

veksle med hvem og til hvilke formål. 

 

Du kan altid ændre samtykket eller trække det til-

bage. Dette kan ske ved at skrive til Realkredit 

Danmark, Bolig Service, Holmens Kanal 2-12, 

1092 København K, ved at sende os en mail via 

www.rd.dk eller kontakte os på 70 15 15 16. 

 

Hvorfor udveksler vi oplysninger? 

Der er flere fordele, når vi kender dine engagemen-

ter med koncernen. Først og fremmest kan vi råd-

give dig om din økonomi som helhed. Samtidig 

kan vi sikre, at du i langt højere grad kun får infor-

mationer og markedsføring om det, der er interes-

sant for dig. 

 

Oplysningerne gør naturligvis også administratio-

nen nemmere. Det er mest en fordel for os, men  

det sikrer også, at du f.eks. får en behandling og en 

kreditvurdering, der står mål med dine engage-

menter i hele koncernen. 

 

Hvis du ønsker det, har vi også mulighed for at 

give dig information om produkter fra home, der 

er en ejendomsmæglerkæde. 

Disse to selskaber får naturligvis ikke adgang til de 

oplysninger, som Danske Bank koncernen har om 

dig. 

 

Jeg giver hermed samtykke til, at registrerede op-

lysninger om mig kan udveksles mellem Realkre-

dit Danmark, Danske Bank og Danica Pension. De 

oplysninger, der med dette samtykke kan udveks-

les, er  

- personlige oplysninger som f.eks. navn, 

adresse og cpr.nr. 

- engagementsoplysninger som f.eks. hvilke 

produkter jeg har, aftalegrundlaget, evt. prio-

ritetkundestatus, størrelsen af lån og indestå-

ende på konti og depoter, restgælds- og rente-

oplysninger samt oplysninger om eventuelle 

restancer 

- indtægts- og formueforhold herunder oplys-

ninger om ejendom(me.) 

Hvis jeg har givet helbredsoplysninger til Danica 

Pension, vil disse oplysninger aldrig blive ud-

vekslet med andre selskaber. 

 

Oplysningerne kan udveksles til både rådgivning, 

administrative formål, herunder kreditvurdering 

inkl. rentefastsættelse og til markedsføring af Dan-

ske Bank og Danica Pension. Oplysningerne kan 

også anvendes til at markedsføre home. Samtykket 

ovenfor gælder dog kun i det omfang, jeg ikke har 

foretaget fravalg i skemaet på side 2. 

 

Navn:  

CPR nr.  

 

 

Underskrift af aftalen 

 

Dato __________ 

 

 

_______________________________________ 
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Koncernsamtykkeerklæring med skema 
 

I tilknytning til underskrevet Koncernsamtykkeerklæring ønsker jeg at fravælge udveksling af oplysnin-

ger som afkrydset i skemaet nedenfor: 

 

Til brug for rådgivning  Selskab Nej tak 

Realkredit Danmark må videregive oplysninger til  Danica Pension  

  Danske Bank  

Danica Pension må videregive oplysninger til  Danske Bank  

  Realkredit Danmark  

Danske Bank må videregive oplysninger til  Realkredit Danmark  

  Danica Pension  

    

Til brug for markedsføring   Selskab Nej tak 

Realkredit Danmark må videregive oplysninger til  Danica Pension  

  Danske Bank  

Danica Pension må videregive oplysninger til  Danske Bank  

  Realkredit Danmark  

Danske Bank må videregive oplysninger til  Realkredit Danmark  

  Danica Pension  

    

 


