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

Til banken

Indtastet af

FULDMAGT

Reg.nr. Afdeling

Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver.
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Fuldmagtsgiver
CVR-nr.

Adresse

Virksomhedens navn

Navn

Der underskriver således og ved underskrif ten samtykker i,
at banken kan reg istrere fuldmagten under fuldmagtshavers
CPR-nr.

bemyndiger
CPR-nr.

Adresse

Forhold om fuldmagtens omfang og fuldmagtstyper er nærmere beskrevet på side 2.

Fuldmagten er gyldig, indtil banken har modtaget en skriftlig tilbagekaldelse. Tilbagekaldelse kan kun ske ved samtidig
tilbagelevering af eventuelt id-kort, dankort, VISA/Dankort og hævekort, der er udleveret til fuldmagtshaver.

Samtidig med  min/vores udstedelse af ny konto-, depot- eller boksfuldmagt til nævnte fuldmagtshaver, tilbagekaldes
tidligere afgivne konto-, depot- og boksfuldmagter til fuldmagtshaveren.

Dato

Fuldmagten gælder for

Alene-fuldmagt

alle nuværende og fremtidige konti i indenlandske afdelinger af Danske Bank. Det vil sige, at fuldmagten gælder
for alle konti, der måtte være eller blive  oprettet i indenlandske afdelinger af banken.

følgende konti
Kontonr.

Kontonr.

Depotnr.

Kontonr.

Kontonr.

Depotnr.

Kontonr.

Kontonr.

Depotnr.
følgende depoter

til ved

A-fuldmagt B-fuldmagt C-fuldmagt
sammen med én anden fuldmagtshaver

at disponere på mine/vores vegne, som angivet nedenfor. 

Fuldmagtsg ivers navn og underskrif t (underskrives af tegningsberett igede, navn(e) skrives med blokbogstaver)

Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark
02010 FULDMAGTSBLANKET – ERHVERV

Underskrif t  



Her kan du læse, hvad de forskellige typer fuldmagter giver lov til.

Kontofuldmagt
Med en kontofuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
- at spørge om og disponere over de nævnte konti – det gælder f.eks. også ved check, dankort, Visa/Dankort,

hævekort, ordrer afgivet via Danske Bank Business Online, Danske Bank Business PC, Telefonservice, 
Danske Netbank eller på anden måde

- at bruge Danske Bank Business Online, Danske Bank Business PC, Telefonservice og Danske Netbank i det omfang,
der er adgang til disse systemer

- at bestille, genbestille og  kvittere for dankort, Visa/Dankort og hævekort, der udstedes til fuldmagtshaver.

Fuldmagten gælder også for kvittering og endossering af check (det vil sige at overdrage checken til en anden ved at
skrive den under på bagsiden), som er udstedt eller endosseret til fuldmagtsgiver. Sådanne check, som fuldmagts-
haver foreviser til betaling i Danske Bank, skal altid sættes ind på en af fuldmagtsgivers konti i Danske Bank.

Depotfuldmagt
Med en depotfuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
- at forespørge om de værdier, der til enhver tid er i de nævnte depoter
- at afgive salgsordrer vedrørende de værdipapirer, der til enhver tid er i de nævnte depoter
- at skrive under på transportpåtegninger for de værdipapirer, der er i de nævnte depoter
- at bemyndige Danske Bank til at skrive under på transportpåtegninger for de værdipapirer, der er i de nævnte 

depoter
- at bruge Danske Bank Business Online, Danske Bank Business PC og Danske Netbank i det omfang, der er adgang

til disse systemer.

Afregningsprovenu fra solgte værdipapirer bliver sat ind på en af fuldmagtsgivers konti i Danske Bank eller en anden
afkastkonto, som fuldmagtsgiver har anvist.

Fuldmagten giver ikke fuldmagtshaver adgang til at f lytte de nævnte depoter helt eller delvist til et eller f lere andre
depoter, medmindre det modtagende depot tilhører fuldmagtsgiver og føres i Danske Bank.

Fuldmagten giver ikke fuldmagtshaver adgang til at få udleveret de værdier, der er i de nævnte depoter.

Boksfuldmagt
Med en boksfuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
- de nævnte bokse, herunder at f jerne effekter, der ligger i boksene.

Opdelingen af fuldmagter i typerne Alene-, A-, B- og C-fuldmagter giver fuldmagtsgiver mulighed for at fastlægge for-
skellige disponeringsadgange for de enkelte fuldmagtshavere.

Alene-fuldmagt
Indehavere af en Alene-fuldmagt kan disponere både alene og sammen med indehavere af de øvrige fuldmagtstyper.

A-fuldmagt
Indehavere af en A-fuldmagt kan disponere sammen med andre indehavere af en A-fuldmagt eller sammen med 
indehavere af de øvrige fuldmagtstyper.

B-fuldmagt
Indehavere af en B-fuldmagt kan disponere sammen med indehavere af en Alene-, A- eller C-fuldmagt, men ikke
sammen med andre indhavere af en B-fuldmagt.

C-fuldmagt
Indehavere af en C-fuldmagt kan disponere sammen med indehaver af en Alene-, A- eller B-fuldmagt, men ikke
sammen med andre indehavere af en C-fuldmagt.

På den måde minder C-fuldmagten om B-fuldmagten, men C-fuldmagten kan desuden bruges, når der er behov for, 
at en fuldmagtshaver ikke er placeret i samme afdeling, som den/de personer han/hun skal disponere sammen med.

Til banken



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

FULDMAGT

Reg.nr. Afdeling

Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver.

Fuldmagtsgiver
CVR-nr.

Adresse

Virksomhedens navn

Navn

Der underskriver således og ved underskrif ten samtykker i,
at banken kan reg istrere fuldmagten under fuldmagtshavers
CPR-nr.

bemyndiger
CPR-nr.

Adresse

Fuldmagten gælder for

Alene-fuldmagt

alle nuværende og fremtidige konti i indenlandske afdelinger af Danske Bank. Det vil sige, at fuldmagten gælder
for alle konti, der måtte være eller blive  oprettet i indenlandske afdelinger af banken.

følgende konti
Kontonr.

Kontonr.

Depotnr.

Kontonr.

Kontonr.

Depotnr.

Kontonr.

Kontonr.

Depotnr.
følgende depoter

til ved

A-fuldmagt B-fuldmagt C-fuldmagt
sammen med én anden fuldmagtshaver

at disponere på mine/vores vegne, som angivet nedenfor. 

Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark
02010 FULDMAGTSBLANKET – ERHVERV

Underskrif t  

Indtastet af
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Forhold om fuldmagtens omfang og fuldmagtstyper er nærmere beskrevet på side 2.

Fuldmagten er gyldig, indtil banken har modtaget en skriftlig tilbagekaldelse. Tilbagekaldelse kan kun ske ved samtidig
tilbagelevering af eventuelt id-kort, dankort, VISA/Dankort og hævekort, der er udleveret til fuldmagtshaver.

Samtidig med  min/vores udstedelse af ny konto-, depot- eller boksfuldmagt til nævnte fuldmagtshaver, tilbagekaldes
tidligere afgivne konto-, depot- og boksfuldmagter til fuldmagtshaveren.

Dato

Fuldmagtsg ivers navn og underskrif t (underskrives af tegningsberett igede, navn(e) skrives med blokbogstaver)



Til fuldmagtsgiver

Her kan du læse, hvad de forskellige typer fuldmagter giver lov til.

Kontofuldmagt
Med en kontofuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
- at spørge om og disponere over de nævnte konti – det gælder f.eks. også ved check, dankort, Visa/Dankort,

hævekort, ordrer afgivet via Danske Bank Business Online, Danske Bank Business PC, Telefonservice, 
Danske Netbank eller på anden måde

- at bruge Danske Bank Business Online, Danske Bank Business PC, Telefonservice og Danske Netbank i det omfang,
der er adgang til disse systemer

- at bestille, genbestille og  kvittere for dankort, Visa/Dankort og hævekort, der udstedes til fuldmagtshaver.

Fuldmagten gælder også for kvittering og endossering af check (det vil sige at overdrage checken til en anden ved at
skrive den under på bagsiden), som er udstedt eller endosseret til fuldmagtsgiver. Sådanne check, som fuldmagts-
haver foreviser til betaling i Danske Bank, skal altid sættes ind på en af fuldmagtsgivers konti i Danske Bank.

Depotfuldmagt
Med en depotfuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
- at forespørge om de værdier, der til enhver tid er i de nævnte depoter
- at afgive salgsordrer vedrørende de værdipapirer, der til enhver tid er i de nævnte depoter
- at skrive under på transportpåtegninger for de værdipapirer, der er i de nævnte depoter
- at bemyndige Danske Bank til at skrive under på transportpåtegninger for de værdipapirer, der er i de nævnte 

depoter
- at bruge Danske Bank Business Online, Danske Bank Business PC og Danske Netbank i det omfang, der er adgang

til disse systemer.

Afregningsprovenu fra solgte værdipapirer bliver sat ind på en af fuldmagtsgivers konti i Danske Bank eller en anden
afkastkonto, som fuldmagtsgiver har anvist.

Fuldmagten giver ikke fuldmagtshaver adgang til at f lytte de nævnte depoter helt eller delvist til et eller f lere andre
depoter, medmindre det modtagende depot tilhører fuldmagtsgiver og føres i Danske Bank.

Fuldmagten giver ikke fuldmagtshaver adgang til at få udleveret de værdier, der er i de nævnte depoter.

Boksfuldmagt
Med en boksfuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
- de nævnte bokse, herunder at f jerne effekter, der ligger i boksene.

Opdelingen af fuldmagter i typerne Alene-, A-, B- og C-fuldmagter giver fuldmagtsgiver mulighed for at fastlægge for-
skellige disponeringsadgange for de enkelte fuldmagtshavere.

Alene-fuldmagt
Indehavere af en Alene-fuldmagt kan disponere både alene og sammen med indehavere af de øvrige fuldmagtstyper.

A-fuldmagt
Indehavere af en A-fuldmagt kan disponere sammen med andre indehavere af en A-fuldmagt eller sammen med 
indehavere af de øvrige fuldmagtstyper.

B-fuldmagt
Indehavere af en B-fuldmagt kan disponere sammen med indehavere af en Alene-, A- eller C-fuldmagt, men ikke
sammen med andre indhavere af en B-fuldmagt.

C-fuldmagt
Indehavere af en C-fuldmagt kan disponere sammen med indehaver af en Alene-, A- eller B-fuldmagt, men ikke
sammen med andre indehavere af en C-fuldmagt.

På den måde minder C-fuldmagten om B-fuldmagten, men C-fuldmagten kan desuden bruges, når der er behov for, 
at en fuldmagtshaver ikke er placeret i samme afdeling, som den/de personer han/hun skal disponere sammen med.



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

FULDMAGT

Reg.nr. Afdeling

Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver.

Fuldmagtsgiver
CVR-nr.

Adresse

Virksomhedens navn

Navn

Der underskriver således og ved underskrif ten samtykker i,
at banken kan reg istrere fuldmagten under fuldmagtshavers
CPR-nr.

bemyndiger
CPR-nr.

Adresse

Fuldmagten gælder for

Alene-fuldmagt

alle nuværende og fremtidige konti i indenlandske afdelinger af Danske Bank. Det vil sige, at fuldmagten gælder
for alle konti, der måtte være eller blive  oprettet i indenlandske afdelinger af banken.

følgende konti
Kontonr.

Kontonr.

Depotnr.

Kontonr.

Kontonr.

Depotnr.

Kontonr.

Kontonr.

Depotnr.
følgende depoter

til ved

A-fuldmagt B-fuldmagt C-fuldmagt
sammen med én anden fuldmagtshaver

at disponere på mine/vores vegne, som angivet nedenfor. 

Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark
02010 FULDMAGTSBLANKET – ERHVERV

Underskrif t  

Indtastet af
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Forhold om fuldmagtens omfang og fuldmagtstyper er nærmere beskrevet på side 2.

Fuldmagten er gyldig, indtil banken har modtaget en skriftlig tilbagekaldelse. Tilbagekaldelse kan kun ske ved samtidig
tilbagelevering af eventuelt id-kort, dankort, VISA/Dankort og hævekort, der er udleveret til fuldmagtshaver.

Samtidig med  min/vores udstedelse af ny konto-, depot- eller boksfuldmagt til nævnte fuldmagtshaver, tilbagekaldes
tidligere afgivne konto-, depot- og boksfuldmagter til fuldmagtshaveren.

Dato

Fuldmagtsg ivers navn og underskrif t (underskrives af tegningsberett igede, navn(e) skrives med blokbogstaver)



Til fuldmagtshaver

Her kan du læse, hvad de forskellige typer fuldmagter giver lov til.

Kontofuldmagt
Med en kontofuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
- at spørge om og disponere over de nævnte konti – det gælder f.eks. også ved check, dankort, Visa/Dankort,

hævekort, ordrer afgivet via Danske Bank Business Online, Danske Bank Business PC, Telefonservice, 
Danske Netbank eller på anden måde

- at bruge Danske Bank Business Online, Danske Bank Business PC, Telefonservice og Danske Netbank i det omfang,
der er adgang til disse systemer

- at bestille, genbestille og  kvittere for dankort, Visa/Dankort og hævekort, der udstedes til fuldmagtshaver.

Fuldmagten gælder også for kvittering og endossering af check (det vil sige at overdrage checken til en anden ved at
skrive den under på bagsiden), som er udstedt eller endosseret til fuldmagtsgiver. Sådanne check, som fuldmagts-
haver foreviser til betaling i Danske Bank, skal altid sættes ind på en af fuldmagtsgivers konti i Danske Bank.

Depotfuldmagt
Med en depotfuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
- at forespørge om de værdier, der til enhver tid er i de nævnte depoter
- at afgive salgsordrer vedrørende de værdipapirer, der til enhver tid er i de nævnte depoter
- at skrive under på transportpåtegninger for de værdipapirer, der er i de nævnte depoter
- at bemyndige Danske Bank til at skrive under på transportpåtegninger for de værdipapirer, der er i de nævnte 

depoter
- at bruge Danske Bank Business Online, Danske Bank Business PC og Danske Netbank i det omfang, der er adgang

til disse systemer.

Afregningsprovenu fra solgte værdipapirer bliver sat ind på en af fuldmagtsgivers konti i Danske Bank eller en anden
afkastkonto, som fuldmagtsgiver har anvist.

Fuldmagten giver ikke fuldmagtshaver adgang til at f lytte de nævnte depoter helt eller delvist til et eller f lere andre
depoter, medmindre det modtagende depot tilhører fuldmagtsgiver og føres i Danske Bank.

Fuldmagten giver ikke fuldmagtshaver adgang til at få udleveret de værdier, der er i de nævnte depoter.

Boksfuldmagt
Med en boksfuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
- de nævnte bokse, herunder at f jerne effekter, der ligger i boksene.

Opdelingen af fuldmagter i typerne Alene-, A-, B- og C-fuldmagter giver fuldmagtsgiver mulighed for at fastlægge for-
skellige disponeringsadgange for de enkelte fuldmagtshavere.

Alene-fuldmagt
Indehavere af en Alene-fuldmagt kan disponere både alene og sammen med indehavere af de øvrige fuldmagtstyper.

A-fuldmagt
Indehavere af en A-fuldmagt kan disponere sammen med andre indehavere af en A-fuldmagt eller sammen med 
indehavere af de øvrige fuldmagtstyper.

B-fuldmagt
Indehavere af en B-fuldmagt kan disponere sammen med indehavere af en Alene-, A- eller C-fuldmagt, men ikke
sammen med andre indhavere af en B-fuldmagt.

C-fuldmagt
Indehavere af en C-fuldmagt kan disponere sammen med indehaver af en Alene-, A- eller B-fuldmagt, men ikke
sammen med andre indehavere af en C-fuldmagt.

På den måde minder C-fuldmagten om B-fuldmagten, men C-fuldmagten kan desuden bruges, når der er behov for, 
at en fuldmagtshaver ikke er placeret i samme afdeling, som den/de personer han/hun skal disponere sammen med.
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