Fullmakt

		

Returadresse:
DNB Bank ASA
Drift Konto
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo

Tilgang til en annen juridisk enhets kontoer
Tillegg til en DNB Connect nettbankavtale

• Denne fullmakt skal benyttes i de tilfeller hvor bedriftskontoer skal disponeres elektronisk og/eller
kontoinformasjon skal mottas i et nettbank bedriftsabonnement som ikke tilhører kontoeier.
• For selskap som er deltaker i konsernkontosystem kan denne Fullmakt kun benyttes med skriftlig
samtykke fra konsernkontoinnehaver. Dette gjelder kontoer som inngår i et konsernkontosystem.

Fullmaktsgiver (kontoeier)
Kontoeiers organisasjonsnummer

Kontoeiers navn

Kontoeiers adresse

Postnummer/sted

Fullmaktshaver (den som mottar fullmakten og er eier av nettbank bedrift abonnementet)
Abonnementens organisasjonsnummer

Tilganger

Velg tilgang(er) til konto når konto(er) knyttes til Fullmakthavers nettbank
•
•

□

Disponere konto

Abonnementens firmanavn

•
•

Det gis fullmakt til å disponere konto(er) som er oppgitt i denne avtalen (utføre betalinger, overføre mellom kontoene og få fullt innsyn
til kontoinformasjon).
Velges "Åpne nye norske DNB kontoer", gjelder disponering også for nye kontoer som åpnes i nettbanken på kontoeiers organisasjonsnummer.
Skal det alltid være 2 personer som godkjenner betalinger på alle kontoene i fullmakten?
Alternativt, kryss av her hvis internoverføring mellom kontoene skal utføres av en person, mens øvrige betalinger skal
godkjennes av to ulike personer.

Ja □
Ja □

Unntak fra å disponere enkeltkonto*
Det er mulig å gjøre unntak for enkelte kontoer fra kontooversikten nedenfor. På merket konto(er) for "Kun innsyn", vil det kun få innsyn til
kontoinformasjon, men ikke disponere.

□

Kun innsyn på konto

Det gis fullmakt til å motta kontoinformasjon til de kontoer som er oppgitt i denne avtalen.
•

□

Åpne nye norske
DNB-kontoer,
Avslutte DNB-kontoer
og etablere tjenester
knyttet til kontoer

•
•
•

På vegne av Fullmaktsgiver kan Fullmaktshaver åpne/avslutte norske DNB-kontoer på Fullmaktgivers organisasjonsnummer i nettbanken. Kontoene åpnes med samme fullmakt som er valgt i avtalen.
Fullmaktshaver kan også på vegne av Fullmaktsgiver opprette produkter og tjenester og knytte kontoer til disse. Dette er produkter og
tjenester som til enhver tid er tilrettelagt for å kunne bestilles elektronisk og som etableres uten ytterligere papiravtaler med skriftlige
signaturer.
Forutsetter at Fullmaktshaver har brukere med disse tilganger i sitt abonnement.
Ved åpning av nye kontoer som skal meldes inn i en konsernkontostruktur må det gis ytterligere
melding til banken for manuell knytting til konsernkontostrukturen.
NB! Åpne nye norske DNB kontoer kan kun krysses av i kombinasjon med valget "Disponere konto"

Ved konto i annen bank må kontoeiers navn fylles ut, samt gebyrkonto for Klient, Skatte- og Valutakonto må oppgis. Valutasort må oppgis på valutakonto.

Kontonummer

Kontoeiers
navn

*Kun
innsyn

Driftskonto

Skattekonto

Klientkonto

Plasskonto

Valutakonto

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

Fullmakten gjelder inntil kontoeier informerer banken om opphør/tilbakekall av denne
Underskrifter
Kontoeier

Kontoeiers/konsernkontoinnehavers firmastempel og underskrift i
henhold til gyldig firmaattest, som bekrefter ovennevnte fullmakt.

Underskrift

02547 | 1117 | KM

For banken

Sted og dato
Navn i store bokstaver

Bankens avdelingsstempel og underskrift som bekreftelse på at
Fullmaktsgiver forplikter selskapet og at signaturprøver og legitimasjon er innhentet og kontrollert.

Sted og dato

Underskrift

Navn i store bokstaver

Annen info

Kundenummer nettbank:

Valutasort

Gebyrkonto

