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

at disponere på vores vegne på følgende mellemregningskonto/-konti etableret i SKB/OBS:

alene-fuldmagt

sammen med én anden fuldmagtshaver 

Med denne kontofuldmagt får fuldmagtshaver adgang til at spørge om og disponere over de nævnte konti. Det gælder 
f.eks. ved check, kontanter og valuta.

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 fuldmagtshaver 
foreviser til betaling i Danske Bank, skal altid sættes ind på en af fuldmagtsgivers konti i SKB/OBS.

Denne kontofuldmagt er gyldig, indtil banken har modtaget en skriftlig tilbagekaldelse.

Samtidig med vores udstedelse af denne kontofuldmagt til ovennævnte fuldmagtshaver, tilbagekaldes alle tidligere 
afgivne kontofuldmagter til fuldmagtshaveren.

Navn og underskrift af tegningsberettigede for fuldmagtsgiver. Dokumentation for tegningsforhold skal vedlægges 
fuldmagten. Dokumentation kan være regnskabsinstruks eller vedtægter.

Fuldmagtsgiver

bemyndiger fuldmagtshaver

Institutionens navn og adresse

CPR-nr.

Adresse 

Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver.

Navn

Konto-nr. Konto-nr. Konto-nr. Konto-nr.

Der underskriver således og ved underskriften 
sam-tykker i, at banken kan registrere fuldmagten under 
sit CPR-nr.

Underskrift   

CVR-nr.

For fuldmagtsgiver (underskrives af tegningsberettigede med angivelse af navn i blokskrift)

Dato

Navn

Til banken

til ved
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