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Oplysning om Mybanker   
som boligkreditformidler og finansiel rådgiver 
 

Oplysningsforpligtelse som boligkreditformidler i hen-
hold til § 12 i bekendtgørelse om god skik for boligkre-
dit samt § 11 i bekendtgørelse om god skik for finan-
sielle rådgiver.  

Gældende pr. 13. august 2019. 
 

1. Navn og adresse 
 
Mybanker A/S 
Folke Bernadottes Allé 5, 2 
2100 København Ø 
CVR. nr.: 30 50 44 96 
Tlf.: +45 7020 7232 
Web: www.mybanker.dk 
E-mail: info@mybanker.dk 
Telefon +45 7020 7232 

(I det følgende kaldet Mybanker)  
 

2. Tilsynsmyndighed 
 
Mybanker har tilladelse som boligkreditformidler og er 
under tilsyn af: 

Finanstilsynet  
Århusgade 110  
2100 København Ø 
Telefon 33 55 82 82 

Mybanker er hos Finanstilsynet registreret som bolig-
kreditformidler under FT-nr. 43032 og finansiel rådgi-
ver FT-nr. 35147. 
 

3. Samarbejde 
 
Mybanker handler ikke på vegne af en bestemt bolig-
kreditgiver, men formidler boligkreditaftaler til alle My-
bankers samarbejdspartnere. Dette gør sig gældende 
for alle andre typer af ind- og udlån samt formidling af 
øvrige tjeneste- og serviceydelser.  
 

4. Rådgivningstjenester  
 
Mybanker tilbyder og yder kun rådgivning eller råd-
givningstjenester, hvis kunden har indgået en særskilt 
rådgivningsaftale og givet sit samtykke dertil.   

• Mybankers vederlag fra samarbejdspartnere 
vedr. boligkreditaftaler i forbindelse med My-
bankers digitale tjenester 
 

Som forbruger har du til enhver tid ret til at an-
mode om oplysninger om størrelsen på vederla-
get, som Mybanker modtager fra samarbejdspart-
nere i forbindelse med boligkreditaftaler, der for-
midles via Mybankers digitale tjenester.  
 

• Boligkreditaftaler formidlet via Mybankers 
Skift bank service 

Mybanker modtager fra Mybankers samarbejds-
partnere et vederlag i størrelsesordenen 0,08 %-
0,8 % af det samlede forretningsomfang på tids-
punktet for aftaleindgåelsen.  

• Boligkreditaftaler formidlet via Mybankers 
sammenligningslister for boligkreditaftaler 

Mybanker modtager fra Mybankers samarbejds-
partnere et vederlag i størrelsesordenen 0-1.000 
kr. pr. henvisning 

 

5. Klagemulighed   

Klager over Mybanker kan rettes til den klageansvar-
lige Ulrik Marschall, Head of Press & MarCom, e-mail: 
klage@mybanker.dk. Den klageansvarlige sikrer, at 
alle klager over Mybanker behandles sagligt og så hur-
tigt som muligt. 

Klager vedrørende overholdelse af finansiel lovgivning, 
som Mybanker er omfattet af, kan indbringes for Fi-
nanstilsynet.  

Klager over Mybankers behandling af personoplysnin-
ger kan indbringes for Datatilsynet; www.datatilsy-
net.dk. 

 
 


