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Virksomheden:

Oplysninger om brugeren:

Navn:*

Navn:*

NemID nøglekort-nr.:* 
(og de nøglekort der 
automatisk træder i 
stedet for det tilknyttede 
nøglekort)

Adresse:*

Adresse:*

Mobiltelefonnr.:

Postnr.:*

Postnr.:*

CVR nr.:*

CPR nr.:*

Ny bruger 

Ændring af bruger

Kunde i Nordea

Ikke kunde i Nordea. Vedlæg kopi af kørekort eller pas samt 2 stk. uafhængig adressedokumentation

fx sundhedskort, års- eller forskudsopgørelse fra SKAT eller tilsvarende dokumentation 

By:*

By:*

Bemærk
Skriv nummeret fra det nøglekort, du anvender privat fx på borger.dk, eller i din bank.

Onlineaftalenr:*

(Findes i Netbank, Mine oplysninger, Min profil)

*) Skal udfyldes

Bemærk
Når aftalen skifter til log på med NemID, skal alle brugere oprettes, da den gamle log på metode spærres for alle, ved første NemID log på. 
Derfor skal alle fuldmagtsformularer sendes samtidig.

http://www.borger.dk
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Tildeling af rettigheder til bruger — Vælg enten “i forening med en anden bruger“ eller “alene“:

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.

Jeg har læst og accepteret ”Regler for Netbank Erhverv – med brugere”. * 
(Reglerne findes på nordea.dk/netbankmedbrugere.)

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.

Jeg har læst og accepteret ”Regler for online værdipapirhandel i Nordea – erhverv, 
med brugere”. *
(Reglerne findes på nordea.dk/mifid.)

Onlineaftalenr:*

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 får samtidig adgang til Konto-kik.

Brugeren skal have adgang til at udføre og godkende betalinger

   i forening med en anden bruger

   alene

Bemærk
Betyder, at brugeren kan indtaste og godkende overførsler og betalinger alene.

Bemærk
Betyder, at der skal to brugere til, for at få gennemført en overførsel eller betaling. Den ene bruger indtaster og godkender overførslen/
betalingen, og en anden bruger godkender overførslen/betalingen. Derefter er overførslen/betalingen gennemført.

Bemærk
Brugeren får adgang til at udføre og godkende handler alene.

http://nordea.dk/netbankmedbrugere
http://www.nordea.dk/mifid
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Dato og sted Virksomhedens underskrift

(Ejer af onlineaftalen/tegningsberettigede for virksomheden)

Underskrivernes navne med blokbogstaver

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 skal sendes til:
Nordea
ATT. Kundeaftaler Erhverv
Produktionssupport Øst
Reg. nr. 1755
Postboks 850
0900 København C

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed:

Underskrevet den

Underskrift

Navn

Stilling

Bopæl

Postnr. og by

Tlf. nr.

Underskrevet den

Underskrift

Navn

Stilling

Bopæl

Postnr. og by

Tlf. nr.

Bemærk
Vi sender en brugeroversigt (Onlineaftale med brugere, Bilag 1), 
når brugeren kan logge på med NemID.

Onlineaftalenr:*
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