
Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Langelinie Allé 47 

2100 København Ø  

Bemyndigelse til security officer til udpegning af brugere i Kronos2 og 

tildeling af brugerprofiler mv. 

Kontohavers navn:  _________________________________________________________________ 

Kontohaver bemyndiger hermed 

Navn:  _______________________________________________________________  

E-mail:  _______________________________________________________________  

Telefon:   _______________________________________________________________  

som security officer med adgang til at:  

1. udpege de personer, som, i overensstemmelse med de af Nationalbanken til enhver tid fast-

satte bestemmelser, kan disponere via Kronos2, herunder foretage transaktioner på kontoha-

vers vegne og forpligtende for kontohaver, ved at tildele de pågældende personer en eller

flere brugerprofiler i Kronos2

2. tildele en eller flere brugerprofiler til personer udpeget af en anden security officer

3. vælge, hvilke opsætninger der skal gælde for de udpegede brugere

4. fjerne en eller flere brugerprofiler tildelt personer, som er udpeget af security officeren selv el-

ler af en anden security officer, samt fjerne eventuelle opsætninger gældende for de udpegede

brugere.

De handlinger, som den udpegede security officer bemyndiges til at foretage på vegne af kontoha-

veren, er nærmere beskrevet i Nationalbankens "Generelle Bestemmelser for pengepolitiske instru-

menter samt betalingsafvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

Security officerens udpegning af personer samt tildeling og fjernelse af brugerprofiler og/eller op-

sætninger sker i overensstemmelse med de af Nationalbankens til enhver tid fastsatte bestemmel-

ser.  

Denne fuldmagt er gældende, indtil skriftlig tilbagekaldelse er afgivet ved brug af formularen "Til-

bagekaldelse af bemyndigelse til security officer til udpegning af brugere i Kronos2 og tildeling af 

brugerprofiler mv.", og modtagelsen af formularen er bekræftet af Nationalbanken.   



For kontohaver: 

Tegningsberettigedes underskrifter  

Underskrift:   _______________________________________________________________  

Navn:   _______________________________________________________________  

Titel:  _______________________________________________________________  

Dato:  _______________________________________________________________  

 

Underskrift:   _______________________________________________________________  

Navn:   _______________________________________________________________  

Titel:  _______________________________________________________________  

Dato:  _______________________________________________________________  
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