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Bogen indeholder en beskrivelse af betingelserne efter dansk ret for, at et dansk pengeinstitut pådrager sig et
erstatningsansvar for manglende eller mangelfuld rådgivning af pengeinstituttets kunder i forbindelse med

disses køb og salg af værdipapirer.

Bogen er koncentreret om ansvarsgrundlagets nærmere indhold og indeholder i den forbindelse en
beskrivelse af såvel lovbestemte rådgivningsforpligtelser, som krav til rådgivningen, der kan udledes af
retspraksis, herunder særligt praksis fra pengeinstitutankenævnet. Det tilstræbes bl.a. med bogen, at give

læseren et overblik over den omfattende ankenævnspraksis på området.

Bogen behandler endvidere de øvrige erstatningsbetingelser, tab, årsagssammenhæng, adækvans og
spørgsmålet om egen skyld i relation til rådgivningsansvar i forbindelse med papirhandel.

Bogen er til en vis grad baseret på forfatterens ph.d.-afhandling om samme emne, men er væsentligt
omarbejdet i forhold hertil, primært som følge af implementeringen af MIFID-direktivet og et ønske om at

optimere bogens praktiske anvendelighed.

Relevant praksis, lovgivning og litteratur er medtaget frem til ultimo august 2009.

Indholdsoversigt:
Kapitel 1. Fremstillingens emne
Kapitel 2. Metode og retskilder

Kapitel 3. Ansvarsgrundlaget generelt
Kapitel 4. Kravene til rådgivningen

Kapitel 5. De øvrige erstatningsbetingelser
Litteraturliste
Domsregister
Forkortelser

Stikordsregister
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