
 

 

 

Juridisk meddelelse  
 
Materialet på dette websitehttp://www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderDK ("Websitet") er 
udelukkende til oplysningsbrug. Omend visse oplysninger involverer skat, jura, bogføring og lignende forhold, 
har hverken CNP Santander Insurance Europe DAC, CNP Santander Insurance Life DAC (tilsammen CNP 
Santander Insurance) eller disses associerede selskaber, som tilbyder produkterne og ydelserne, eller deres 
agenter det som forretningsområde at tilbyde sådan rådgivning, og vi repræsenterer på ingen måde os selv 
som havende de faglige kvalifikationer, der kræves for at yde sådan rådgivning. Adgang til og brug af dette 
Website er underlagt de til enhver tid gældende Vilkår og betingelser for brug, som kan findes her.  
 
Derudover bør rådgivning om sådanne emner være tilpasset din særlige situation. Vi råder dig derfor kraftigt til 
at rådføre dig med dine egne professionelle rådgivere, såfremt du ønsker at undersøge eventuelle detaljer om 
de informationer, vi præsenterer på dette website, og hvorledes de måtte have indflydelse på din særlige 
situation.  
 
Dette Website er ikke udviklet med henblik på distribution til eller anvendelse af personer eller enheder i 
noget land eller jurisdiktion, hvor sådan distribution eller anvendelse overtræder lokal lovgivning eller regler. 
Udbydelsen af dette Site og oplysninger eller eventuelle produkter eller ydelser via dette Site udgør ikke fra 
CNP Santander Insurance's side nogen form for distribution eller opfordring til nogen person om at anvende 
dette Site eller de pågældende oplysninger, produkter eller ydelser i jurisdiktioner, hvor udbydelse af dette 
Site og sådanne informationer, produkter og ydelser er forbudt ved lov.  
 
Produkter og ydelser, der er beskrevet på dette Website:  

 er kun tilgængelige for forbrugere i Danmark, og  

 er underlagt al den anvendelige og gældende lovgivning og regler.  
 
Lovmæssigt påkrævne oplysninger  
 
CNP Santander Insurance Life DAC, registreret i Irland med virksomhedsnummer 488063, og CNP Santander 
Insurance Europe DAC, registreret i Irland med virksomhedsnummer 488062, er underlagt tilsyn af den irske 
nationalbank.  
 
Hjemsted: Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Irland.  

Direktører (CNP Santander Insurance Europe DAC og CNP Santander Insurance Life DAC): Joaquín Capdevila 
Coromina (Spanien), Michael Netzel (Tyskland), Anthony Beckwith (UK), Thomas Chardonnel, Olivier 
Pekmezian, Eric Lasaygues, Emmanuelle Roux (Frankrig), Gerry Murphy, Kevin O’Brien (Irland) 
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