
Advokatf irmaet udfylder blanketten og beholder side 3. Side 1 og 2 af leveres i banken.
Banken beholder side 1 og returnerer side 2 til advokatf irmaet med bankens bekræftelse.

U D B E TA L I N G  E L L E R  O V E R F Ø R S E L
F R A  K L I E N T KO N T I

Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1

fra Klientkonto på Aftalevilkår nr. , før bindingsperioden udløber og overføre 

fra Valutaklientkonto nr.  til klientkonto nr. .

Til

Danske Bank

Hovedklientkonto/Separat Klientkonto

kr.1. Jeg/Vi beder Danske Bank om at overføre

fra klientkonto nr.  til klientkonto nr.                                                  .

2. Jeg/Vi beder Danske Bank om at opgøre Separat Klientkonto nr.  den 

og overføre indeståendet inklusive renter til klientkonto nr.                                                 .

Dato

Valutaklientkonto

Beløb Valuta1. Jeg/Vi beder Danske Bank om at overføre

fra Valutaklientkonto nr.  til Valutaklientkonto nr. .

fra klientkonto nr.  til Valutaklientkonto nr. .

2. Jeg/Vi beder Danske Bank om at opgøre Valutaklientkonto nr. den og

overføre indeståendet inklusive renter til klientkonto nr. .

beløbet til klientkonto nr. .

Dekort for det hævede beløb bedes debiteret ved bindingsperiodens udløb som anført under punkt 3.

Klientkonto på Af talev ilkår

kr.1. Jeg/Vi beder Danske Bank om at deludbetale

2. Jeg/Vi beder Danske Bank om at opgøre Klientkonto på Aftalevilkår nr. den ,

før bindingsperioden udløber, og overføre beløbet inklusive renter til klientkonto nr. .

Dekort for det hævede beløb bedes debiteret som anført under punkt 3.

3. Indeståendet er fra min/vores Hovedklientkonto. Hvis dekorten er større end den kreditrente, der 

tilskrives Klientkonto på Aftalevilkår, bedes resten af dekorten hævet på min/vores
konto nr. , der ikke er en klientkonto.

Indeståendet tilhører en enkelt klient. Dekorten bedes derfor hævet på aftalekontoen.

(Advokat f irmaets underskrif t)

04022 2004.12



U D B E TA L I N G  E L L E R  O V E R F Ø R S E L
F R A  K L I E N T KO N T I

Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28 - København 2

(Advokat f irmaets underskrif t)

Denne side sendes tilbage til advokatf irmaet 
med bankens bekræftelse på overførslen.

(Bankens stempel og underskrif t)

fra Klientkonto på Aftalevilkår nr. , før bindingsperioden udløber og overføre 

fra Valutaklientkonto nr.  til klientkonto nr. .

Til

Hovedklientkonto/Separat Klientkonto

kr.1. Jeg/Vi beder Danske Bank om at overføre

fra klientkonto nr.  til klientkonto nr.                                                  .

2. Jeg/Vi beder Danske Bank om at opgøre Separat Klientkonto nr.  den 

og overføre indeståendet inklusive renter til klientkonto nr.                                                 .

Dato Dato

Valutaklientkonto

Beløb Valuta1. Jeg/Vi beder Danske Bank om at overføre

fra Valutaklientkonto nr.  til Valutaklientkonto nr. .

fra klientkonto nr.  til Valutaklientkonto nr. .

2. Jeg/Vi beder Danske Bank om at opgøre Valutaklientkonto nr. den og

overføre indeståendet inklusive renter til klientkonto nr. .

beløbet til klientkonto nr. .

Dekort for det hævede beløb bedes debiteret ved bindingsperiodens udløb som anført under punkt 3.

Klientkonto på Af talev ilkår

kr.1. Jeg/Vi beder Danske Bank om at deludbetale

2. Jeg/Vi beder Danske Bank om at opgøre Klientkonto på Aftalevilkår nr.  den ,

før bindingsperioden udløber, og overføre beløbet inklusive renter til klientkonto nr. .

Dekort for det hævede beløb bedes debiteret som anført under punkt 3.

3. Indeståendet er fra min/vores Hovedklientkonto. Hvis dekorten er større end den kreditrente, der 

tilskrives Klientkonto på Aftalevilkår, bedes resten af dekorten hævet på min/vores
konto nr. , der ikke er en klientkonto.

Indeståendet tilhører en enkelt klient. Dekorten bedes derfor hævet på aftalekontoen.

04022 2004.12

Advokatf irmaet udfylder blanketten og beholder side 3. Side 1 og 2 af leveres i banken.
Banken beholder side 1 og returnerer side 2 til advokatf irmaet med bankens bekræftelse.

Vi bekræfter at have foretaget overførslen.



U D B E TA L I N G  E L L E R  O V E R F Ø R S E L
F R A  K L I E N T KO N T I

Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28 - København 3

Dato

(Advokat f irmaets underskrif t)

Advokatf irmaets kopi

fra Klientkonto på Aftalevilkår nr. , før bindingsperioden udløber og overføre 

fra Valutaklientkonto nr.  til klientkonto nr. .

Til

Hovedklientkonto/Separat Klientkonto

kr.1. Jeg/Vi beder Danske Bank om at overføre

fra klientkonto nr.  til klientkonto nr.                                                  .

2. Jeg/Vi beder Danske Bank om at opgøre Separat Klientkonto nr.  den 

og overføre indeståendet inklusive renter til klientkonto nr.                                                 .

Dato

Valutaklientkonto

Beløb: Valuta:1. Jeg/Vi beder Danske Bank om at overføre

fra Valutaklientkonto nr.  til Valutaklientkonto nr. .

fra klientkonto nr.  til Valutaklientkonto nr. .

2. Jeg/Vi beder Danske Bank om at opgøre Valutaklientkonto nr. den og

overføre indeståendet inklusive renter til klientkonto nr. .

beløbet til klientkonto nr. .

Dekort for det hævede beløb bedes debiteret ved bindingsperiodens udløb som anført under punkt 3.

Klientkonto på Af talev ilkår

kr.1. Jeg/Vi beder Danske Bank om at deludbetale

2. Jeg/Vi beder Danske Bank om at opgøre Klientkonto på Aftalevilkår nr. den ,

før bindingsperioden udløber og overføre beløbet inklusive renter til klientkonto nr. .

Dekort for det hævede beløb bedes debiteret som anført under punkt 3.

3. Indeståendet er fra min/vores Hovedklientkonto. Hvis dekorten er større end den kreditrente, der 

tilskrives Klientkonto på Aftalevilkår, bedes resten af dekorten hævet på min/vores
konto nr. , der ikke er en klientkonto.

Indeståendet tilhører en enkelt klient. Dekorten bedes derfor hævet på aftalekontoen.

Danske Bank

04022 2004.12

Advokatf irmaet udfylder blanketten og beholder side 3. Side 1 og 2 af leveres i banken.
Banken beholder side 1 og returnerer side 2 til advokatf irmaet med bankens bekræftelse.
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