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 *
Fuldmagt til Onlineaftale - Privat
 
Kunde
*
   *
   *  
Brugers navn og adresse  
*
Tildeling af rettigheder til bruger
*
Brugeren skal have adgang til Netbank med mulighed for at se og disponere på alle nuværende og fremtidigt oprettede konti. Adgangen giver endvidere mulighed for at se indhold af eventuelle depoter - nuværende og fremtidigt oprettede.
 Brugeren skal have adgang til at udføre og godkende betalinger
 
Brugeren får samtidig adgang til Konto-kik.
 
Brugeren skal have adgang til Konto-kik med mulighed for at se saldo og bevægelser på alle 
nuværende og fremtidigt oprettede konti. Adgangen giver endvidere mulighed for at se indhold af eventuelle depoter - nuværende og fremtidigt oprettede.
 
 
(Findes i Netbank. Mine oplysninger. Min profil)
*
(og de nøglekort, der automatisk træder i stedet for.)
*
)  Skal udfyldes 
Brugeren skal have adgang Nordea Investor. Med Nordea Investor kan der handles i alle til enhver tid tilknyttede depoter og konti med undtagelse af evt. fællesejede depoter og konti, pensionsdepoter og konti eller tredjemands depoter og konti. Brugeren har adgang til at vælge tillægsydelser, som fx realtidskurser og nyheder der vil blive betalt af kunden.
 
Bemærk
Brugeren får adgang til at udføre og godkende handler alene. 
Jeg har læst og accepteret ”Regler* for online værdipapirhandel i Nordea – privat, med brugere”.
*(Reglerne findes på nordea.dk/mifid.)
Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed.

Vitterlighedsvidner
Fuldmagtsgivers underskrift skal bevidnes af to vitterlighedsvidner, hvis fuldmagten er underskrevet uden for banken. Vitterlighedsvidner skal være myndige og må ikke have personlig eller økonomisk interesse i det forhold, som de skriver til vitterlighed for. Nært beslægtede personer kan heller ikke skrive til vitterlighed.
 
Blanketten sendes/indleveres til din filial. 
 
 
Underskrift 
 Underskrift 
Underskrevet den
Underskrevet den
Navn
Navn
Bopæl
 Stilling
Postnr. by
Tlf. nr. 
Bopæl
 Stilling
Postnr. by
Tlf. nr. 
*
Jeg har læst og accepteret ”Regler for Netbank Privat  - med brugere”.Reglerne findes på nordea.dk/nmbp.*
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*
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     blokbogstaver
*
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