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Fuldmagt til foliokonto og pengepolitiske transaktioner i Danmarks 

Nationalbank mv. 

 

Kontohavers navn:  _________________________________________________________________  

Foliokontonummer: 

Settlement account:   _________________________________________________________________  

Loan account:  _________________________________________________________________  

Nedennævnte befuldmægtiges til efter anmodning afgivet i overensstemmelse med de af National-

banken fastsatte bestemmelser at foretage enhver transaktion på ovennævnte foliokonto (såvel på 

settlement account som på loan account) og vedrørende de pengepolitiske instrumenter samt til 

at foretage ændringsmeddelelser om forhold, der vedrører kontohavers daglige drift.  

De under 1 nævnte personer kan tegne enten to i forening eller alene i forening med en af de un-

der 2 nævnte personer.  
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Befuldmægtigedes navne:  Underskriftsprøver:  

 ______________________________________   ______________________________________  

 ______________________________________   ______________________________________  

 ______________________________________   ______________________________________  

 ______________________________________   ______________________________________  

 ______________________________________   ______________________________________  

 ______________________________________   ______________________________________  

 ______________________________________   ______________________________________  

 ______________________________________   ______________________________________  

(fortsættes på næste side) 
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Befuldmægtigedes navne (fortsat):  Underskriftsprøver (fortsat):  

 ______________________________________   ______________________________________  

 ______________________________________   ______________________________________  

 ______________________________________   ______________________________________  

 ______________________________________   ______________________________________  

 

Denne fuldmagt erstatter alle tidligere afgivne fuldmagter vedrørende ovennævnte transaktioner 

og er gældende, indtil skriftlig tilbagekaldelse er modtaget og bekræftet af Nationalbanken.  

 

 

Dato:   _______________________   ___________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter  
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