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Fuldmagtsgiver

Navn

Navn

Adresse

Adresse

CPR-/CVR-nummer/Kundenummer

CPR-/CVR-nummer/Kundenummer

Fuldmagtshaver

Fuldmagtsgiver giver hermed fuldmagtshaver fuldmagt til, at:
• melde de konti og depoter i Danske Bank, der er nævnt nedenfor, til fuldmagtshavers District-aftale(r) 
• forespørge og disponere på disse konti og depoter i det omfang, der er beskrevet nedenfor
• regulere Betalingsmaksimum - Konto på de nævnte konti
• forespørge på og videregive informationer som anført i Client Clearing modulet
• oprette nye konti 
• videregive denne fuldmagt til de administratorer/brugere af District, som fuldmagtshaver til enhver tid udpeger, 
 jf. pkt. 11 nedenfor.

Fuldmagten gælder for alle fuldmagtshavers District-aftaler og giver fuldmagtshaver/fuldmagtshavers brugere ret til:

Danske Bank A/S
CVR-nr. 6112 62 28 - København

D I S T R I C T 
T R E D J E M A N D S F U L D M A G T   
M E D   A D M I N I S T R A T I O N 

Kontonummer Kontonummer Kontonummer Kontonummer Kontonummer 

Depotnummer Depotnummer Depotnummer Depotnummer Depotnummer

Kontonummer Kontonummer Kontonummer Kontonummer Kontonummer

Kontonummer Kontonummer Kontonummer Kontonummer Kontonummer 

Depotnummer Depotnummer Depotnummer Depotnummer Depotnummer

Kontonummer Kontonummer Kontonummer Kontonummer Kontonummer

Konti

Depoter

Retten gælder for:

Konti

alle nuværende og fremtidige konti i Danske Bank

alle nuværende og fremtidige depoter i Danske Bank

alle nuværende og fremtidige konti i Danske Bank

1. at forespørge på:

2. at forespørge på:

3.  at foretage alle de betalingstransaktioner. der er mulige via District, herunder bl.a: 

 • betalinger mellem tilmeldte konti på aftalen 
 • betalinger til ikke-tilmeldte konti uden for District  
 • grænseoverskridende betalinger (betalinger til udlandet)
 • betalingsanmodninger via SWIFT 101. 

de følgende specificerede konti i Danske Bank.

de følgende specificerede depoter i Danske Bank. 

de følgende specificerede konti i Danske Bank.



at foretage alle de transaktioner der er mulige i Trade Finance via District. Det gælder blandt andet at:
• oprette, ændre, godkende og forespørge på importremburs, import- og eksportinkasso
• godkende og forespørge på eksportremburser
• oprette, ændre, godkende og forespørge på garantier (indenfor aftalt maksimum)
• debitere eller kreditere enhver af fuldmagtsgivers konti i forbindelse hermed.

at oprette SEPA Direct Debit opkrævninger på fuldmagtgivers vegne i relation til samtlige af de af fuldmagtgiver ejede 
SEPA Direct Debit kreditor identifikationskoder, som til enhver tid er tilknyttet fuldmagthavers District aftale(r) med 
tilvalgte Collection Service SEPA Direct Debit moduler, herunder at kreditere enhver af  de konti, der er tilknyttet det 
kundenummer, hvorunder afviklingslinen for SEPA Direct Debit er registreret.

såfremt fuldmagtsgiver ønsker kortadministration, på fuldmagtsgivers vegne, at
• give fuldmagtshaver ret til at indgå kortaftale(r) på fuldmagtsgivers vegne
• administrere kort, herunder oprette, ændre og slette  kortmaksima og kortholdere i henhold til den til enhver tid

gældende modulbeskrivelse for kortadministration.

såfremt der er underskrevet en eller flere separate cash pool aftaler om anvendelse af bankens rente- og 
likviditetsstyringsprodukter, at: 

såfremt der er underskrevet en separat aftale om leasing, at:
• se aftaleoversigt indeholdende information om leasing aftalen
• se information om leasingfakturaer (kun muligt for norske og svenske kunder)
• oprette, ændre og slette leasing aftaler indenfor rammeaftalen (kun muligt for svenske kunder).

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Fuldmagtsgiver er indforstået med, at:
• yderligere dokumentation i visse tilfælde kan være påkrævet for at gøre fuldmagtshaver i stand til at gennemføre

 transaktioner via Trade Finance modulet
• banken, når der er gennemført transaktioner via Trade Finance modulet, er berettiget til at debitere/kreditere

fuldmagtsgivers konti for omkostninger forbundet med transaktionerne (herunder gebyrer, omkostninger og afgifter
 til banken).

Fuldmagtsgiver er indforstået med at:
• yderligere dokumentation i visse tilfælde kan være påkrævet for at gøre fuldmagtshaver i stand til at gennemføre

transaktioner via Trade Finance modulet
• banken, når der er gennemført transaktioner via Trade Finance modulet, er berettiget til at debitere/kreditere

fuldmagtsgivers konti for omkostninger forbundet med transaktionerne (herunder gebyrer, omkostninger og afgifter
 til banken). 

Fuldmagtsgiver er indforstået med, at:
• yderligere dokumentation i visse tilfælde kan være påkrævet for at gøre fuldmagtshaver i stand til at gennemføre

transaktioner i kortadministrationsmodulet
• banken, når der er gennemført transaktioner via kortmodulet, er berettiget til at debitere fuldmagtsgivers konti for

omkostninger forbundet med opkrævningerne (herunder gebyrer og omkostninger for banken).

• foretage de transaktioner, som de enkelte likviditets- og cash management produkter omfatter på de tilmeldte konti.

Fuldmagtsgiver er indforstået med at:
• yderligere dokumentation i visse tilfælde kan være påkrævet for at gøre fuldmagtshaver i stand til at gennemføre

transaktioner via cash management og cash management likviditetsmodulet
• banken, når der er gennemført transaktioner via cash management og cash management likviditetsmodulet, er berettiget

til at debitere fuldmagtsgivers konti for omkostninger forbundet med opkrævningerne (herunder gebyrer og omkostninger
for banken).

Fuldmagtsgiver er indforstået med at:
• yderligere dokumentation kan være påkrævet for at gøre fuldmagtshaver i stand til at gennemføre transaktioner i

leasingmodulet
• banken, når der er gennemført transaktioner via leasingmodulet, er berettiget til at debitere fuldmagtsgivers konti for

omkostninger forbundet med opkrævningerne (herunder gebyrer og omkostninger for banken).
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Depotnummer Depotnummer Depotnummer Depotnummer Depotnummer

Depotnummer Depotnummer Depotnummer Depotnummer Depotnummer

Depoter

at indgå bindende aftaler med Danske Bank via Markets Online om køb og salg af danske og udenlandske aktier, 
obligationer og investeringsbeviser på almindelige afviklingsvilkår (spothandel)

Fuldmagten omfatter alle typer af danske og udenlandske værdipapirer.

Når fuldmagtshaver handler, vurderer banken ikke, om handlen er omfattet af fuldmagtsgivers handelsområde.

Fuldmagtsgiver er indforstået med, at:
• yderligere dokumentation i visse tilfælde kan være påkrævet for at gøre fuldmagtshaver i stand til at gennemføre køb og

salg af værdipapirer
• banken, når der er gennemført køb og salg af værdipapirer, er berettiget til at debitere/kreditere fuldmagtsgivers

konti for omkostninger forbundet med transaktionerne (herunder gebyrer, omkostninger og afgifter til banken).

Fuldmagten giver adgang til at
• afgive salgsordre vedrørende de værdipapirer, der til enhver tid beror i nævnte depot(er)
• afgive ordre om køb af værdipapirer med debitering på nævnte afviklingskonto(i)
• få oplysninger om saldo på nævnte afviklingskonto(i) i forbindelse med afgivelse af handelsordre.

Alle handler skal afvikles over nævnte depot(er) og den/de hertil knyttede afviklingskonto(i). Hvis der er knyttet flere 
afregningskonti til et depot, kan fuldmagtshaveren selv vælge, hvilken afregningskonto der skal benyttes. 

Fuldmagtsgiver indforstået med, at alle udskrifter og notaer, der er omfattet af fuldmagten, kun sendes til fuldmagtshaver, 
hvis andet ikke aftales. 

Fuldmagten giver ikke adgang til at 
• flytte nævnte depot(er) (helt eller delvist) til andet/andre depot(er)
• få udleveret de værdier, der til enhver tid er i nævnte depot(er)
• disponere over nævnte afviklingskonto(i) på anden måde end ved køb af værdipapirer.

10. 

Hvis Cash Flow Forecast er tilgængelig på fuldmagtshavers District aftale(r), er fuldmagtshaver berettiget til at inkludere 
de oplysninger, som fuldmagtshaver har adgang til via denne fuldmagt i de likviditetsprognoser som udarbejdes. 

Likviditetsprognoserne kan udarbejdes af bruger(e) på fuldmagtshavers District aftale(r) med adgang til Cash Flow Forecast 
samt forespørgselsadgang på de konti som indgår i Likviditetsprognoserne. Likviditetsprognoserne udarbejdes på de vilkår der 
er beskrevet i den gældende modulbeskrivelse for Cash Flow Forecast. En likviditetsprognose kan indbefatte oplysninger fra 
flere juridiske selskaber og vil kunne deles med andre selskaber, hvis fuldmagtshaver har udpeget medarbejdere fra andre 
selskaber til at være bruger på fuldmagtshavers District aftale(r). 

9. 

på alle nuværende og fremtidige depoter i Danske Bank 

de følgende specificerede depoter i Danske Bank.
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12. Vilkår

Denne fuldmagt erstatter tidligere fuldmagter mellem fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver vedrørende fuldmagthavers brug af 
District på vegne af fuldmagtsgiver.

Dispositioner kan forudsætte, at der underskrives yderligere dokumenter.

Fuldmagtsgiver er ansvarlig for og hæfter for alle betalinger og opkrævninger på konti og dispositioner på depoter, der er 
omfattet af fuldmagten, hvis fuldmagtshavers brugere har brugt korrekt bruger-id og personlig kode. 

Fuldmagtshaver har på District-aftalen registreret, hvilken fuldmagt der er gældende for disse transaktioner. Fuldmagten bruges 
som udgangspunkt på alle betalinger inden for den enkelte transaktionstype. Fuldmagten er registreret enten som ”Oprette/
Indlægge”, ”To i forening” eller ”Alene” og vil fremgå af den enkelte brugers Brugerfuldmagt til District. Hvis fuldmagten ”To i 
forening” vælges, vil denne fuldmagt gælde for alle brugerens dispositioner i District, uanset at andre dispositionsadgange er 
nævnt i denne fuldmagt.

For at foretage betalinger til ”ikke-tilmeldte konti” og ved ”grænseoverskridende betalinger”, skal der også registreres en 
fuldmagt på kontoniveau, jf. ovenfor.

Når fuldmagten omfatter dispositionsadgang på konti indebærer dette også, at fuldmagtshaver kan registrere stående ordrer 
samt tilmeldinger til betalingsservice.

Fuldmagtsgiver er indforstået med, at banken ikke kan gøres ansvarlig for tab, der skyldes, at fuldmagtshaver har disponeret 
uberettiget ifølge fuldmagten, eller at tredjemand uberettiget har brugt fuldmagtshavers adgang til at disponere  
via District. 

Banken har ret til at betragte alle dispositioner, der er foretaget af en korrekt identificeret bruger, som en transaktion foretaget af 
fuldmagtsgiver på skriftligt grundlag, og som er stammende fra fuldmagtsgiver.

Banken er berettiget til at debitere/kreditere enhver omkostning, der er opstået som følge af denne fuldmagt, på fuldmagtsgivers 
konti, også selv om fuldmagtsgivers konti herved kommer i overtræk.  

Banken er berettiget til at honorere eller opkræve betalinger, tilgodehavender eller andre omkostninger, der er opstået på 
baggrund af nærværende fuldmagt, før den blev tilbagekaldt. 
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11. Administration

Fuldmagtsgiver accepterer, at fuldmagtshaver for rettighederne anført i pkt. 1-10 ovenfor kan administrere disse via Districts 
Administrationsmodul og kan tildele en eller flere af brugerne administrationsrettigheder i District på de vilkår, der er beskrevet 
i Betingelser for District og Almindelige Forretningsbetingelser. 

En bruger med bruger- og/eller aftaleadministrationsrettighed(er) kan på fuldmagtshavers/virksomhedens vegne bl.a.

• oprette/udpege brugere
• tildele brugere adgang til at

- forespørge på konti og depoter
- oprette/godkende betalinger
- oprette opkrævninger
- oprette elektroniske fuldmagter via District. (Hvis fuldmagterne oprettes udenfor District skal fuldmagtsgiver tildele en

separat fuldmagt til brugeren)
- oprette alle rettigheder i District.

Administrator kan også tildele sig selv disse rettigheder. 

Dette gælder de konti og depoter, der er nævnt i denne fuldmagt.

Hvis et særskilt modul ikke kræver tilmelding af specifikke konti og/eller depoter, vil tildeling af rettigheder knytte sig til 
fuldmagtgivers kundenummer.



Fuldmagten er gyldig, indtil Danske Bank modtager en skriftlig tilbagekaldelse fra fuldmagtsgiver/kontohaver eller fuldmagts-
haver/bruger. Fuldmagten ophører endvidere for fuldmagtshavers District aftale, når virksomhedens administrator/er sletter 
brugeren. Fuldmagtsgiver er indforstået med, at alle dokumenter/udskrifter vedrørende de af fuldmagten omfattede 
transaktioner altid vises i fuldmagtshavers District aftale. Fuldmagtsgiver kan indgå anden aftale med banken om levering af 
dokumentet/udskrifter.

Fuldmagtsforholdet er og fuldmagtshavers dispositioner er underlagt Betingelser for District og Almindelige 
Forretningsbetingelser. Betingelserne er tilgængelige på www.danskebank.dk/vilkaar-erhverv.

Fuldmagtsgiver erklærer sig indforstået med Betingelser for District. Disse betingelser bliver løbende opdateret, 
og fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver opfordres til at holdes sig ajour med betingelserne på bankens hjemmeside.

Undertegnede fuldmagtsgiver/kontohaver er indforstået med det ovenstående (herunder disse vilkår for fuldmagten).
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Underskrift - Fuldmagtsgiver

Sted og dato Sted og dato

Underskrift

Underskrivers navn (anført i blokbogstaver)

Underskrift

Underskrivers navn (anført i blokbogstaver)
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