FULD MAGT
Fuldmagten gælder for min aftale om
Flexinvest Fri

Danske Porteføljepleje

Depot nr.

Konto nr.

Fuldmagtsgiver
Navn

CPR-nr.

Bemyndiger herved
Navn

Med sin underskrift giver fuldmagtshaver samtykke til, at banken kan
registrere fuldmagten under fuldmagtshavers CPR-nr. Samtidig bekræfter
fuldmagtshaver at være bekendt med
• Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere
samt ved dispositionsfuldmagter
• Faktaark for produktet
• Betingelser for handel med værdipapirer
• Politik for udførelse af ordrer om værdipapirer
• Oplysning om handel med værdipapirer

CPR-nr.

Underskrift

Fuldmagtshaver er bekendt med, at disse dokumenter er tilgængelige 		
på bankens hjemmeside og accepterer selv at hente disse.

som fuldmagtshaver til på mine vegne at
få oplyst beholdning og handler på det tilknyttede depot og indeståendet på den tilknyttede konto
(Forespørgselsfuldmagtens omfang er nærmere beskrevet på side 2)
foretage udbetaling fra ordninger og derudover udøve mine rettigheder over ordningen ved
(Dispositionsfuldmagt);
•
•
•
•
•
•
•

ændring af investeringsprofilen for aftalen
ophævelse af aftalen
indgåelse af ny aftale
ændring af udbyttekonto
ændring af frekvens og adressoplysninger på rapport
ændring af til- og fravalg af notaer
ændring og oprettelse af låste fondskoder (gælder kun Danske Porteføljepleje)

således at en ændring effektueres på min aftale, og der sker de nødvendige dispositioner over mit tilknyttede
depot og den tilknyttede konto.
Når fuldmagtshaveren foretager udbetaling fra ordningen (inkl. ved ophævelse) på mine vegne, skal udbetalingen
ske til en af mine konti i Danske Bank.
Ved ændring af den tilknyttede investeringsprofil, er det min investeringsprofil, der skal afdækkes, bortset fra ”Erfaring og
kendskab”, hvor det er fuldmagtshaverens forudsætninger, der skal lægges til grund.
Fuldmagten er gyldig, indtil banken har modtaget udtrykkelig skriftlig tilbagekaldelse. Fuldmagten erstatter tidligere fuldmagter, som jeg har givet til aftalen og dermed det tilknyttede depot og den tilknyttede konto.

DB0141 2020.05

Fuldmagten hører op ved fuldmagtsgivers død, og det tilknyttede depot og den tilknyttede konto spærres, indtil
skifteretten har taget stilling til boets behandling. Hvis aftalen ophæves, ophører Fuldmagten også.

Dato

Til banken

Fuldmagtsgivers underskrift

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

FULD MAGT

Forespørgselsfuldmagt giver adgang til at få oplysninger:
l om værdien af aftalen
l hvilke værdipapirer ordningen er investeret i
l hvilken investeringsprofil der gælder for aftalen

DB0141 2020.05

Fuldmagtshaver kan benytte alle de forespørgselsmuligheder, som banken til enhver tid udbyder, herunder
selvbetjeningssystemer, såsom netbank m.v.
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