
          Aftale om person 
            
 

Virksomhed (Fuldmagtsgiver) Unitelnr. *) 
 

            
 

         
 

            
 

      Den personlige kode er: 
 

      Ny:  Erstatning 
 

 Ubt nr. *)   
 
 

Fuldmagtshavers navn            
 
              
 
 

Den personlige kode gælder fra den er registreret i Nordeas sy- 
stem. Banken er berettiget til at give transaktionsadgang til de 
personer, der via korrekt personlig kode udgiver sig for at være 
adgangsberettiget. Fuldmagtshaver må ikke røbe den personlige 
kode til andre og må selv sørge for at træffe foranstaltninger for at 
undgå, at koden bruges af andre. 
 
Hvis fuldmagtshaver får en formodning om, at koden er blevet 
kendt af andre, skal han/hun straks skriftligt afmelde koden over- 
for banken samt underrette fuldmagtsgiver. Banken påtager sig 
intet ansvar for det tilfælde, at en person uberettiget ved brug af 
den personlige kode får transaktionsadgang, da der efter 
indtastning af den personlige kode direkte er adgang til systemet  

uden bankens medvirken. Derfor forpligter fuldmagtshaver sig 
herved til at hemmeligholde den personlige kode og opbevare den 
på fuldt forsvarlig vis. 
 
Den personlige kode gælder, indtil den er registreret afmeldt i 
bankens system. 
 
Fuldmagtshaver har tavshedspligt med hensyn til den viden, der 
erhverves om bankens edb-systemer og dokumentationsmate- 
riale. De modtagne informationer er til fuldmagtsgivers/-havers 
eget brug og må ikke offentliggøres eller på anden måde over-
drages eller videregives til trediemand. Denne tavshedspligt 
gælder også efter aftalens ophør. 

 
 
Den personlige kode Fuldmagtstype:          Fuldmagtshaver vælger følgende 
er gældende til               personlige kode-/r, som 
      A Kan udføre/godkende betalinger i forening med en S-, A- eller 

B-fuldmagt 
 

      B
 

Kan udføre/godkende betalinger i forening med en S- eller  
A-fuldmagt 

- skal bestå af 6 tal 
- ikke må bestå af 6 ens tal 

      S Kan udføre betalinger alene - ikke må starte med 0 
      s Kan KUN udføre girotømning og overførsel mellem egne - ikke må indeholde bogstaver 
       konti i Danmark *)  
      N Kan KUN lægge betalinger ind Forskellige initialer skal have 
      B Tilbagekaldelsesbruger forskellige koder. 
 
 
Fuldmagtshavers               
Initialer                     
- SKAL bestå af 3 bogstaver                         
                          
                          
*) Initialer til lille s fuldmagt                     
- SKAL bestå af 3 bogstaver                         
                     
 

                          
 
 

Når denne aftale er underskrevet af fuldmagtshaver, skal den 
sendes i speciel svarkuvert, (kan bestilles på samme side på 
Nordea.dk, hvor denne aftale ligger). 

 For brugen af Unitel gælder de almindelige bestemmelser for 
Unitel og de særlige bestemmelser for Unitel Betalinger. 

            
                  
                  
                  
                  
            
              Sted og dato        
                          
                          
                          
                          
               
              Underskrift (fuldmagtshaver)       
                          
                          
                          
                          
                          
                          
Ved tilmelding af ny bruger/ændring af eksisterende bruger, skal der tillige udfyldes  
“Tilmelding/ændring af bruger til Unitel” 
 

 

 

Aftale om personlig 
kode til Unitel 
Office Banking   
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