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Bokse udlejes i henhold til nedenstående vilkår for leje af bokse.

Vilkår

Prisen for leje af bokse beregnes efter bankens til enhver tid gældende satser og betales 
forud for et år ad gangen. 

Det er et krav, at lejeren er kunde i banken med dertilhørende konto, hvorpå lejen kan 
debiteres, for at kunne leje en kundeboks. Såfremt kundeforholdet i banken ophører, anses det 
for at være opsigelsesgrundlag for bokslejekontrakten.  
 
Lejemålet vedvarer, til det fra lejerens side opsiges. Pengeinstituttet er berettiget til når som 
helst at ophæve lejemålet, men der godtgøres da en forholdsmæssig del af den forudbetalte 
leje fra det tidspunkt, da boksen er stillet til pengeinstituttets disposition. 

Anvendelse 

Boksen må kun benyttes til opbevaring af dokumenter, værdipapirer, ædle metaller, 
ædelstene og lignende. Det er ikke tilladt at opbevare kontanter i boksen – hverken danske 
kroner eller anden valuta.  

Vilkår
Kundebokse



2 / 3

Nøgler 

Lejeren har modtaget 2 nøgler til boksen og har konstateret, at begge nøgler passer til låsen. 

Når lejemålet ophører, skal lejeren aflevere boksnøglerne i uskadt stand. 

Afleveres nøglerne ikke, vil lejeren ved anbefalet brev – til lejerens sidst kendte adresse – blive 
anmodet om inden 14 dage at henvende sig i pengeinstituttet med nøglerne. 

Efterkommer lejeren ikke denne anmodning, vil boksen blive opboret for lejerens regning. 
Boksen vil blive åbnet i overværelse af to af pengeinstituttets medarbejdere (samt eventuelt) 
notarius publicus. 

Eventuelle effekter i boksen vil blive søgt afleveret til lejeren. Viser det sig ikke muligt, kan 
pengeinstituttet opbevare effekterne i op til 5 år, hvorefter de destrueres 
for lejerens regning. 

Bortkomst

Lejeren er forpligtet til at opbevare nøglerne på betryggende måde, og skulle nogle af 
lejerens nøgler bortkomme, er lejeren selv ansvarlig for eventuelle følger, hvis lejeren ikke straks 
underretter pengeinstituttet herom. 

Pengeinstituttet kan, for lejerens regning, lade boksen opbore, udskifte låse og anskaffe nye 
nøgler. Det er ikke tilladt lejeren at lade fremstille nye nøgler. 

Lejeren skal betale for en ny lås, såfremt lejeren mister én nøgle. Hvis begge nøgler 
bortkommer, skal lejer betale for opboring samt ny cylinder. 

Adgang til boks

• Boks med enkelt lås: Boksen aflåses med én lås, 
hvortil lejeren har modtaget to ens nøgler. 

• Boks med to låse: Den ene lås betjenes af lejeren, den anden af pengeinstituttet. Boksen 
kan kun åbnes af lejeren og pengeinstituttet i forening, mens boksen kun kan aflåses med 
lejerens nøgle. Denne mulighed er kun tilgængelig i udvalgte banker. 

Ansvar og forsikring

Pengeinstituttet sikrer boksen med den omhu, der kræves i sådanne forhold, og er ansvarlig 
for tab, der skyldes fejl eller forsømmelser. 
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Pengeinstituttet er ikke ansvarlig for tab, som følger af hændelige begivenheder, såsom 
indbrud, røveri, brand, oversvømmelse, fugt og insektangreb. 

I det omfang der ønskes forsikringsdækning, opfordres lejeren til at sikre sig, at lejerens 
eksisterende forsikringer, herunder indboforsikring, dækker eller at der tegnes ny forsikring. 
Samtidig er det lejers ansvar at kunne dokumentere boksens indhold over for dennes 
forsikringsselskab og banken. 

Pengeinstituttet er ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter,
myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige 
uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, boykot og blokade, uanset 
om pengeinstituttet selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af 
pengeinstituttets funktioner, forudsat at der ikke foreligger selvstændigt ansvar for 
pengeinstituttet. 

I øvrigt henvises til pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelse


