Fullmakt for disponering av konto
(signering uten Bank ID)
Kontoinnehavers (fullmaktsgivers) navn:
Fødselsnummer(11 siffer):

Kontonummer:

Telefonnummer:

Jeg samtykker til at disponenten får innsyn i min
konto og tilgang til å disponere over mine midler.
Se punkt 2.
Kontonummer(Kun
ett

Underskrift:

kontonummer pr. skjema):

1. Kontoinnehaver gir disposisjonsfullmakt for ovennevnte konto til;
Navn:

Fødselsnummer (11 siffer):

Telefonnummer:

Må være kunde i Nordea

2. Kontoinnehaver gir disponenten følgende disposisjonsrettighet;

Disponerer alene

Disposisjonsretten innebærer en rett til å disponere over alle midlene på konto ved bruk gjennom filial
og/eller disponentens egen nettbank, mobilbank og lignende nettbaserte betalingstjenester i Nordea.
Disposisjonsretten omfatter;
• uttak av kontanter
• overføringstransaksjoner til disponentens egen konto i Nordea
• betalingstransaksjoner
• opprette faste betalings- og overføringsavtaler (Faste oppdrag, Avtalegiro)
• innsyn i alle transaksjoner (i Nettbanken vil innsynsretten gjelde 2 år tilbake i tid)

Informasjon til deg som vitne:
Vi bekrefter at vi var til stede da fullmaktsgiver signerte denne fullmakten eller bekreftet sin underskrift og at vi har
signert som vitne. Som vitne bekrefter vi at fullmaktsgiveren er myndig, har opprettet fullmakten av fri vilje og har
evne til å forstå betydning av fullmakten.

Kopi av gyldig legitimasjon for vitnene vedlegges.
Vitner kan ikke være ektefelle/samboer, søsken, foreldre til eller barn/barnebarn av disponenten.
Vitne 1
Navn: (STORE BOKSTAVER)

Fødselsnummer (11siffer):

Adresse:

Postnummer og sted:

Underskrift:

Telefonnummer:

Vitne 2
Navn: (STORE BOKSTAVER)

Fødselsnummer (11siffer):

Adresse:

Postnummer og sted:

Underskrift:

Telefonnummer:

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 920058817 MVA (Foretaksregisteret)
Nordea Bank Abp, Helsingfors, Finland, 2858394-9 (Patent- och registerstyrelsen)
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Fullmakt for disponering av konto
(signering uten Bank ID)

Vilkår for disposisjonsretten
For disposisjonsretten gjelder Kontoavtalen del C: ”Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester”. For øvrig gjelder:
•
Kontoinnehaver blir ansvarlig for overtrekk som følge av disponentenes bruk av kontoen.
•
Disposisjonsretten er i utgangspunktet ikke beløpsbegrenset. Ved bruk av konto gjennom nettbaserte betalingstjenester
kan det likevel være særskilte beløpsbegrensninger som gjelder. Derfor vil beløpsbegrensningen for disposisjonsretten
følge den beløpsgrense som til enhver tid er fastsatt for disponentens nettbank, mobilbank og lignende nettbaserte
betalingstjenester.
•
Disponenten har ikke rett til å avslutte kontoforholdet.
•
Disponenten kan ikke gi andre rett til å disponere kontoen (gi disposisjonsretten videre).
•
Disposisjonsretten gjelder inntil den kalles tilbake. Slikt tilbakekall skal meldes til banken, normalt skriftlig. Banken er ikke
ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten før banken blir kjent med tilbakekallet.
•
Ved kontoinnehavers død opphører disposisjonsretten. Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten
før banken blir gjort kjent med dødsfallet.
•
Ved kontoinnehavers konkurs opphører disposisjonsretten. Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av
disponenten før banken blir gjort kjent med konkursen.
Dersom fullmakten skal gjelde frem til og med en dato oppgis denne. Hvis ikke
vil fullmakten gjelde inntil videre og opphøre kun etter skriftlig melding fra
Kontoinnehaver:

Fullmakten gjelder til og med dato:

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 920058817 MVA (Foretaksregisteret)
Nordea Bank Abp, Helsingfors, Finland, 2858394-9 (Patent- och registerstyrelsen)
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