
i Danske Bank og til og fra fuldmagtshavers opsamlingskonto/-konti i Danske Bank.  

Vilkår 
Jeg accepterer, at fuldmagtshaveren kan udpege en eller flere personer som brugere af District, der optræder og 
handler på fuldmagtshavers vegne for mig.

Fuldmagten giver ikke adgang til at overføre beløb til andre end fuldmagtshavers opsamlingskonti, der er tilmeldt
fuldmagtshavers aftale om Serviceløsning.  Fuldmagten giver ikke fuldmagtshaver eller dennes brugere adgang til 
at hæve beløb kontant ved kasseekspeditioner, betale FI- eller girokort, oprette faste kontooverførsler, oprette 
Betalingsservice-aftaler eller foretage andre former for udbetalinger.  

Som fuldmagtsgiver er jeg – over for banken – ansvarlig for og hæfter for alle transaktioner på konti, der er omfattet 
af fuldmagten, hvis der er brugt den korrekte brugeridentifikation og personlige kode. Banken kan betragte alle 
dispositioner, der er foretaget med den rigtige legitimationen for den enkelte bruger, som en disposition, der er 
foretaget af mig på skriftligt grundlag, og som kommer fra mig.

Uanset denne fuldmagt er min konto/mine konti reguleret af de regler, der gælder for forbrugere.

Fuldmagten gælder indtil videre og kan kun tilbagekaldes ved en skriftlig meddelelse til banken eller til fuldmagtshaver. 
Jeg har fået oplyst, at den originale underskrevne fuldmagt opbevares af fuldmagtshaveren, så længe fuldmagten 
består.  Banken får besked om denne fuldmagt ved en erklæring fra fuldmagtshaveren til banken.

Som kontohaver og fuldmagtsgiver accepterer jeg indholdet af disse vilkår for fuldmagten.  

F U L D M A G T

B i l a g  1 

D
B

0
2

0
9

 2
0

1
8

.1
0

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

Kontonr.

Beboerens navn

Institutionens navn

Adresse

Adresse

Sted og dato Fuldmagtsgivers (og eventuel kontoværges) navn og underskrift navn(e) skrives med blokbogstaver

Kontonr. Kontonr.

CPR-nummer

CPR-/CVR-/Kundenummer

Som kontohaver til følgende konto/konti giver jeg her fuldmagt til, at fuldmagtshaver kan disponere over min konto/
mine konti i Danske Bank via District.

Fuldmagten giver ret til

at fuldmagtshaver kan spørge på og overføre beløb i danske kroner til og fra min konto/ mine konti

Kontohaver/fuldmagtsgiver

Fuldmagtshaver

Konti
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