
Business Online - Tredjepartsfullmakt 

(bedrift til bedrift) 

Fullmaktsgiver  Bankens eksemplar 

Side 1 av 3 

Firmanavn 

 

Fødselsnr./Organisasjonsnr. 

 

Adresse 

,   
 

Fullmaktshaver 

Firmanavn 

ACCOUNTOR FINAGO AS 
Fødselsnr./Organisasjonsnr. 

00999287654 

Adresse 

TORGGATA 5, 0181  OSLO 

Business online avtalenr. 

5F3307 

Fullmaktsgiver gir herved fullmaktshaver fullmakt til å 

 knytte fullmaktsgivers konti i Danske Bank til fullmaktshavers Business Online avtale 

 forespørre og disponere disse konti i det omfang som er beskrevet nedenfor 

 forespørre og videreformidle opplysninger i henhold til Client Clearing modulen 

 utstede kort til fullmaktgivers ansatte 

 overføre denne fullmakt til de brukere av Business Online som fullmaktshaver til enhver tid 

utpeker 

 trekke tilbake fullmakter som er gitt til brukere av Business Online av fullmaktsgiver eller 

fullmaktshaver 

 

 X Administrere denne fullmakt via Business Online selvadministrasjon 
 

Fullmakten gjelder for alle fullmaktshavers Business Online avtaler og gir fullmaktshaver rett til  

1. 

innsyn i: 
 

 X alle fullmaktsgivers nåværende og fremtidige konti i Danske Bank 
 

   følgende konti i Danske Bank 
 

Konti 

Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      

Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
 

2. 

å foreta: 
 

 X 
overførsler mellom fullmaktsgivers konti og overførsler til konti på fullmaktshavers Business 

Online avtale 
 

 X overførsler til tredjemanns konti både i innland og utland 
 

retten gjelder for: 
 

 X alle fullmaktsgivers nåværende og fremtidige konti i Danske Bank 
 

   følgende konti i Danske Bank 
 

Konti 

Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      

Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
 



 

Side 2 av 3 

3. 
 

 X Trade Finance. 
 

Å foreta alle de transaksjoner som er mulig i Trade Finance via Business Online. Det gjelder blant 

annet å 

 opprette, endre, godkjenne nåværende og forespørre på import- og eksportinkasso 

 opprette, endre, godkjenne og forespørre på garantier 

 debitere eller kreditere enhver av fullmaktsgivers konti i denne forbindelse. 

 
Fullmaktsgiver er innforstått med at: 

 ytterligere dokumentasjon kan i visse tilfelle være påkrevet for å gjøre fullmaktshaver i 

stand til å gjennomføre transaksjoner via Trade Finance modulen 

 Danske Bank, når det er gjennomført transaksjoner via Trade Finance modulen, er berettiget 

til å debitere/kreditere fullmaktsgivers konti for omkostninger forbundet med transaksjonene 

(herunder gebyrer, omkostninger og avgifter til banken). 

 

 

 

4. 
 

 X Leasing 
 

å administrere leasingavtaler på vegne av fullmaktsgiver i henhold til den til enhver tid 

gjeldende modulbeskrivelse for Leasing 

 

5. 
 

eArkiv 
 

Fullmaktsgiver aksepterer at all informasjon, brev og lignende, sendes elektronisk til 

fullmaktshavers Business Online. 

Fullmaktsgiver aksepterer at alt som mottas i eArkiv fra banken har samme rettsvirkning som ordinær 

post. Banken har rett til å benytte ordinær post i den grad banken finner det mest hensiktsmessig 

eller nødvendig av praktiske årsaker, tekniske feil m.v. 

 

6. 
 

 X å opprette SEPA Direct Debit-oppkrevinger på fullmaktsgivers vegne. 
 

Dette gjelder i forbindelse med samtlige av de fullmaktsgivereide SEPA Direct Debit kreditor-IDer 

som til enhver tid er tilknyttet fullmaktshavers Business Online-avtale med tilvalgte Collection 

Service SEPA Direct Debit-moduler. Herunder gjelder også å kreditere alle de konti som er 

tilknyttet det kundenummer hvor avviklingslinen for SEPA Core Direct Debit er registrert. 

Fullmaktsgiver er inneforstått med at: 

 ytterligere dokumentasjon i visse tilfeller kan være påkrevd for å gjøre fullmaktshaver i 

stand til å gjennomføre SEPA Direct Debit-oppkrevinger via Collection Service SEPA Direct 

Debit 

 banken, når det er gjennomført oppkrevninger via Collection Service SEPA Direct Debit, er 

berettiget til å debitere fullmaktsgivers konti for omkostninger forbundet med 

oppkrevningene (herunder gebyrer og omkostninger for banken). 

 

7.  
 

 X One Trader 
 

Se og handle valuta på Danske Banks valutahandelsplattform "One Trader" som (avhengig av egne 

tilganger): 

 Hurtig handelseksekvering (Fast Trade) 

 Eksekvering av spot handler og terminer på ESP (Executable Streaming Prices) 

 Eksekvering av spot, terminer og swapper på en RFS (Request for Stream) 

 Plassering av limit ordre 

 Plassering av ordre via Block Trading 

 Adgang til indikative spot, termin og swap priser til ulike beløp og løpetider 

 



Danske Bank  tar ikke stilling til hvorvidt valutahandler utført av fullmaktshaver er innenfor 

fullmaktsgivers handelsrammer. 

Fullmaktsgiver godtar at: 

 Ytterligere dokumentasjon kan være nødvendig for at fullmaktshaver skal kunne utføre 

valutahandler 

 Danske Bank har rett til å belaste fullmaktsgivers konti for kostnader tilknyttet valutahandler. 

Fullmaktsgiver godtar at alle kontoutskrifter og bekreftelser forbundet med fullmakten kun sendes 

til fullmaktshaver med mindre annet er spesifisert. Denne fullmakten gir ikke fullmaktshaver 

autorisasjon til å betjene oppgjørskonti for andre formål enn valutahandler. 



 

Side 3 av 3 

8. 

Vilkår: 

Denne fullmakt erstatter alle tidligere fullmakter mellom fullmaktsgiver og fullmaktshaver 

vedrørende fullmaktshavers innsyn og/eller disposisjon av fullmaktsgivers konti i Business Online. 

Fullmaktsgiver er ansvarlig for alle disposisjoner over konti omfattet av fullmakten, hvis 

fullmaktshavers brukere eller andre har benyttet korrekt bruker-id og personlig kode. Banken har 

rett til å betrakte alle slike disposisjoner som bindende transaksjoner foretatt av fullmaktsgiver 

selv. 

Fullmaktsgiver er innforstått med at banken ikke kan gjøres ansvarlig for tap som skyldes at 

fullmaktshaver har disponert i strid med instruks, avtale eller lignende mellom fullmaktshaver og 

fullmaktsgiver eller at andre uberettiget har fått tilgang til fullmaktshavers Business Online. 

Banken er berettiget til å debitere/kreditere enhver omkostning som er oppstått som følge av denne 

fullmakt på fullmaktsgivers konti, også om fullmaktsgivers konti kommer i overtrekk. 

Banken er berettiget til å honorere eller oppkreve betalinger, tilgodehavender eller andre 

omkostninger, som er oppstått på bakgrunn av denne fullmakt før den ble trukket tilbake. 

Fullmaktsgiver har gjort seg kjent med og aksepterer fullmaktshavers Avtale om Business Online, 

Modulbeskrivelser og Forretningsbetingelser Business Online. 

Fullmakten er gyldig inntil banken har mottatt skriftlig melding om at fullmakten er trukket 

tilbake fra fullmaktsgiver eller fullmaktshaver. 

 

Sted og dato 

      

Tegningsberettiget/Fullmaktsgivers underskrift 

 

      

Navn i blokkbokstaver 

      

Bl.nr.063.020 - 2016.11 



Business Online - Tredjepartsfullmakt 

(bedrift til bedrift) 

Fullmaktsgiver  Fullmaktsgivers 

eksemplar 

 

Side 1 av 3 

Firmanavn 

 

Fødselsnr./Organisasjonsnr. 

 

Adresse 

,   
 

Fullmaktshaver 

Firmanavn 

ACCOUNTOR FINAGO AS 
Fødselsnr./Organisasjonsnr. 

00999287654 

Adresse 

TORGGATA 5, 0181  OSLO 

Business online avtalenr. 

5F3307 

Fullmaktsgiver gir herved fullmaktshaver fullmakt til å 

 knytte fullmaktsgivers konti i Danske Bank til fullmaktshavers Business Online avtale 

 forespørre og disponere disse konti i det omfang som er beskrevet nedenfor 

 forespørre og videreformidle opplysninger i henhold til Client Clearing modulen 

 utstede kort til fullmaktgivers ansatte 

 overføre denne fullmakt til de brukere av Business Online som fullmaktshaver til enhver tid 

utpeker 

 trekke tilbake fullmakter som er gitt til brukere av Business Online av fullmaktsgiver eller 

fullmaktshaver 

 

 X Administrere denne fullmakt via Business Online selvadministrasjon 
 

Fullmakten gjelder for alle fullmaktshavers Business Online avtaler og gir fullmaktshaver rett til  

1. 

innsyn i: 
 

 X alle fullmaktsgivers nåværende og fremtidige konti i Danske Bank 
 

   følgende konti i Danske Bank 
 

Konti 

Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      

Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
 

2. 

å foreta: 
 

 X 
overførsler mellom fullmaktsgivers konti og overførsler til konti på fullmaktshavers Business 

Online avtale 
 

 X overførsler til tredjemanns konti både i innland og utland 
 

retten gjelder for: 
 

 X alle fullmaktsgivers nåværende og fremtidige konti i Danske Bank 
 

   følgende konti i Danske Bank 
 

Konti 

Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      

Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
 



 

Side 2 av 3 

3. 
 

 X Trade Finance. 
 

Å foreta alle de transaksjoner som er mulig i Trade Finance via Business Online. Det gjelder blant 

annet å 

 opprette, endre, godkjenne nåværende og forespørre på import- og eksportinkasso 

 opprette, endre, godkjenne og forespørre på garantier 

 debitere eller kreditere enhver av fullmaktsgivers konti i denne forbindelse. 

 
Fullmaktsgiver er innforstått med at: 

 ytterligere dokumentasjon kan i visse tilfelle være påkrevet for å gjøre fullmaktshaver i 

stand til å gjennomføre transaksjoner via Trade Finance modulen 

 Danske Bank, når det er gjennomført transaksjoner via Trade Finance modulen, er berettiget 

til å debitere/kreditere fullmaktsgivers konti for omkostninger forbundet med transaksjonene 

(herunder gebyrer, omkostninger og avgifter til banken). 

 

 

 

4. 
 

 X Leasing 
 

å administrere leasingavtaler på vegne av fullmaktsgiver i henhold til den til enhver tid 

gjeldende modulbeskrivelse for Leasing 

 

5. 
 

eArkiv 
 

Fullmaktsgiver aksepterer at all informasjon, brev og lignende, sendes elektronisk til 

fullmaktshavers Business Online. 

Fullmaktsgiver aksepterer at alt som mottas i eArkiv fra banken har samme rettsvirkning som ordinær 

post. Banken har rett til å benytte ordinær post i den grad banken finner det mest hensiktsmessig 

eller nødvendig av praktiske årsaker, tekniske feil m.v. 

 

6. 
 

 X å opprette SEPA Direct Debit-oppkrevinger på fullmaktsgivers vegne. 
 

Dette gjelder i forbindelse med samtlige av de fullmaktsgivereide SEPA Direct Debit kreditor-IDer 

som til enhver tid er tilknyttet fullmaktshavers Business Online-avtale med tilvalgte Collection 

Service SEPA Direct Debit-moduler. Herunder gjelder også å kreditere alle de konti som er 

tilknyttet det kundenummer hvor avviklingslinen for SEPA Core Direct Debit er registrert. 

Fullmaktsgiver er inneforstått med at: 

 ytterligere dokumentasjon i visse tilfeller kan være påkrevd for å gjøre fullmaktshaver i 

stand til å gjennomføre SEPA Direct Debit-oppkrevinger via Collection Service SEPA Direct 

Debit 

 banken, når det er gjennomført oppkrevninger via Collection Service SEPA Direct Debit, er 

berettiget til å debitere fullmaktsgivers konti for omkostninger forbundet med 

oppkrevningene (herunder gebyrer og omkostninger for banken). 

 

7.  
 

 X One Trader 
 

Se og handle valuta på Danske Banks valutahandelsplattform "One Trader" som (avhengig av egne 

tilganger): 

 Hurtig handelseksekvering (Fast Trade) 

 Eksekvering av spot handler og terminer på ESP (Executable Streaming Prices) 

 Eksekvering av spot, terminer og swapper på en RFS (Request for Stream) 

 Plassering av limit ordre 

 Plassering av ordre via Block Trading 

 Adgang til indikative spot, termin og swap priser til ulike beløp og løpetider 

 



Danske Bank  tar ikke stilling til hvorvidt valutahandler utført av fullmaktshaver er innenfor 

fullmaktsgivers handelsrammer. 

Fullmaktsgiver godtar at: 

 Ytterligere dokumentasjon kan være nødvendig for at fullmaktshaver skal kunne utføre 

valutahandler 

 Danske Bank har rett til å belaste fullmaktsgivers konti for kostnader tilknyttet valutahandler. 

Fullmaktsgiver godtar at alle kontoutskrifter og bekreftelser forbundet med fullmakten kun sendes 

til fullmaktshaver med mindre annet er spesifisert. Denne fullmakten gir ikke fullmaktshaver 

autorisasjon til å betjene oppgjørskonti for andre formål enn valutahandler. 



 

Side 3 av 3 

8. 

Vilkår: 

Denne fullmakt erstatter alle tidligere fullmakter mellom fullmaktsgiver og fullmaktshaver 

vedrørende fullmaktshavers innsyn og/eller disposisjon av fullmaktsgivers konti i Business Online. 

Fullmaktsgiver er ansvarlig for alle disposisjoner over konti omfattet av fullmakten, hvis 

fullmaktshavers brukere eller andre har benyttet korrekt bruker-id og personlig kode. Banken har 

rett til å betrakte alle slike disposisjoner som bindende transaksjoner foretatt av fullmaktsgiver 

selv. 

Fullmaktsgiver er innforstått med at banken ikke kan gjøres ansvarlig for tap som skyldes at 

fullmaktshaver har disponert i strid med instruks, avtale eller lignende mellom fullmaktshaver og 

fullmaktsgiver eller at andre uberettiget har fått tilgang til fullmaktshavers Business Online. 

Banken er berettiget til å debitere/kreditere enhver omkostning som er oppstått som følge av denne 

fullmakt på fullmaktsgivers konti, også om fullmaktsgivers konti kommer i overtrekk. 

Banken er berettiget til å honorere eller oppkreve betalinger, tilgodehavender eller andre 

omkostninger, som er oppstått på bakgrunn av denne fullmakt før den ble trukket tilbake. 

Fullmaktsgiver har gjort seg kjent med og aksepterer fullmaktshavers Avtale om Business Online, 

Modulbeskrivelser og Forretningsbetingelser Business Online. 

Fullmakten er gyldig inntil banken har mottatt skriftlig melding om at fullmakten er trukket 

tilbake fra fullmaktsgiver eller fullmaktshaver. 

 

Sted og dato 

      

Tegningsberettiget/Fullmaktsgivers underskrift 

 
      

Navn i blokkbokstaver 

      

Bl.nr.063.020 - 2016.11 



 

Business Online - Tredjepartsfullmakt 

(bedrift til bedrift) 

Fullmaktsgiver  Fullmaktshavers 

eksemplar 

 

Side 1 av 3 

Firmanavn 

 

Fødselsnr./Organisasjonsnr. 

 

Adresse 

,   
 

Fullmaktshaver 

Firmanavn 

ACCOUNTOR FINAGO AS 
Fødselsnr./Organisasjonsnr. 

00999287654 

Adresse 

TORGGATA 5, 0181  OSLO 

Business online avtalenr. 

5F3307 

Fullmaktsgiver gir herved fullmaktshaver fullmakt til å 

 knytte fullmaktsgivers konti i Danske Bank til fullmaktshavers Business Online avtale 

 forespørre og disponere disse konti i det omfang som er beskrevet nedenfor 

 forespørre og videreformidle opplysninger i henhold til Client Clearing modulen 

 utstede kort til fullmaktgivers ansatte 

 overføre denne fullmakt til de brukere av Business Online som fullmaktshaver til enhver tid 

utpeker 

 trekke tilbake fullmakter som er gitt til brukere av Business Online av fullmaktsgiver eller 

fullmaktshaver 

 

 X Administrere denne fullmakt via Business Online selvadministrasjon 
 

Fullmakten gjelder for alle fullmaktshavers Business Online avtaler og gir fullmaktshaver rett til  

1. 

innsyn i: 
 

 X alle fullmaktsgivers nåværende og fremtidige konti i Danske Bank 
 

   følgende konti i Danske Bank 
 

Konti 

Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      

Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
 

2. 

å foreta: 
 

 X 
overførsler mellom fullmaktsgivers konti og overførsler til konti på fullmaktshavers Business 

Online avtale 
 

 X overførsler til tredjemanns konti både i innland og utland 
 

retten gjelder for: 
 

 X alle fullmaktsgivers nåværende og fremtidige konti i Danske Bank 
 

   følgende konti i Danske Bank 
 

Konti 

Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      

Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
Kontonummer 

      
 



 

Side 2 av 3 

3. 
 

 X Trade Finance. 
 

Å foreta alle de transaksjoner som er mulig i Trade Finance via Business Online. Det gjelder blant 

annet å 

 opprette, endre, godkjenne nåværende og forespørre på import- og eksportinkasso 

 opprette, endre, godkjenne og forespørre på garantier 

 debitere eller kreditere enhver av fullmaktsgivers konti i denne forbindelse. 

 
Fullmaktsgiver er innforstått med at: 

 ytterligere dokumentasjon kan i visse tilfelle være påkrevet for å gjøre fullmaktshaver i 

stand til å gjennomføre transaksjoner via Trade Finance modulen 

 Danske Bank, når det er gjennomført transaksjoner via Trade Finance modulen, er berettiget 

til å debitere/kreditere fullmaktsgivers konti for omkostninger forbundet med transaksjonene 

(herunder gebyrer, omkostninger og avgifter til banken). 

 

 

 

4. 
 

 X Leasing 
 

å administrere leasingavtaler på vegne av fullmaktsgiver i henhold til den til enhver tid 

gjeldende modulbeskrivelse for Leasing 

 

5. 
 

eArkiv 
 

Fullmaktsgiver aksepterer at all informasjon, brev og lignende, sendes elektronisk til 

fullmaktshavers Business Online. 

Fullmaktsgiver aksepterer at alt som mottas i eArkiv fra banken har samme rettsvirkning som ordinær 

post. Banken har rett til å benytte ordinær post i den grad banken finner det mest hensiktsmessig 

eller nødvendig av praktiske årsaker, tekniske feil m.v. 

 

6. 
 

 X å opprette SEPA Direct Debit-oppkrevinger på fullmaktsgivers vegne. 
 

Dette gjelder i forbindelse med samtlige av de fullmaktsgivereide SEPA Direct Debit kreditor-IDer 

som til enhver tid er tilknyttet fullmaktshavers Business Online-avtale med tilvalgte Collection 

Service SEPA Direct Debit-moduler. Herunder gjelder også å kreditere alle de konti som er 

tilknyttet det kundenummer hvor avviklingslinen for SEPA Core Direct Debit er registrert. 

Fullmaktsgiver er inneforstått med at: 

 ytterligere dokumentasjon i visse tilfeller kan være påkrevd for å gjøre fullmaktshaver i 

stand til å gjennomføre SEPA Direct Debit-oppkrevinger via Collection Service SEPA Direct 

Debit 

 banken, når det er gjennomført oppkrevninger via Collection Service SEPA Direct Debit, er 

berettiget til å debitere fullmaktsgivers konti for omkostninger forbundet med 

oppkrevningene (herunder gebyrer og omkostninger for banken). 

 

7.  
 

 X One Trader 
 

Se og handle valuta på Danske Banks valutahandelsplattform "One Trader" som (avhengig av egne 

tilganger): 

 Hurtig handelseksekvering (Fast Trade) 

 Eksekvering av spot handler og terminer på ESP (Executable Streaming Prices) 

 Eksekvering av spot, terminer og swapper på en RFS (Request for Stream) 

 Plassering av limit ordre 

 Plassering av ordre via Block Trading 

 Adgang til indikative spot, termin og swap priser til ulike beløp og løpetider 

 



Danske Bank  tar ikke stilling til hvorvidt valutahandler utført av fullmaktshaver er innenfor 

fullmaktsgivers handelsrammer. 

Fullmaktsgiver godtar at: 

 Ytterligere dokumentasjon kan være nødvendig for at fullmaktshaver skal kunne utføre 

valutahandler 

 Danske Bank har rett til å belaste fullmaktsgivers konti for kostnader tilknyttet valutahandler. 

Fullmaktsgiver godtar at alle kontoutskrifter og bekreftelser forbundet med fullmakten kun sendes 

til fullmaktshaver med mindre annet er spesifisert. Denne fullmakten gir ikke fullmaktshaver 

autorisasjon til å betjene oppgjørskonti for andre formål enn valutahandler. 



 

Side 3 av 3 

8. 

Vilkår: 

Denne fullmakt erstatter alle tidligere fullmakter mellom fullmaktsgiver og fullmaktshaver 

vedrørende fullmaktshavers innsyn og/eller disposisjon av fullmaktsgivers konti i Business Online. 

Fullmaktsgiver er ansvarlig for alle disposisjoner over konti omfattet av fullmakten, hvis 

fullmaktshavers brukere eller andre har benyttet korrekt bruker-id og personlig kode. Banken har 

rett til å betrakte alle slike disposisjoner som bindende transaksjoner foretatt av fullmaktsgiver 

selv. 

Fullmaktsgiver er innforstått med at banken ikke kan gjøres ansvarlig for tap som skyldes at 

fullmaktshaver har disponert i strid med instruks, avtale eller lignende mellom fullmaktshaver og 

fullmaktsgiver eller at andre uberettiget har fått tilgang til fullmaktshavers Business Online. 

Banken er berettiget til å debitere/kreditere enhver omkostning som er oppstått som følge av denne 

fullmakt på fullmaktsgivers konti, også om fullmaktsgivers konti kommer i overtrekk. 

Banken er berettiget til å honorere eller oppkreve betalinger, tilgodehavender eller andre 

omkostninger, som er oppstått på bakgrunn av denne fullmakt før den ble trukket tilbake. 

Fullmaktsgiver har gjort seg kjent med og aksepterer fullmaktshavers Avtale om Business Online, 

Modulbeskrivelser og Forretningsbetingelser Business Online. 

Fullmakten er gyldig inntil banken har mottatt skriftlig melding om at fullmakten er trukket 

tilbake fra fullmaktsgiver eller fullmaktshaver. 

 

Sted og dato 

      

Tegningsberettiget/Fullmaktsgivers underskrift 

 
      

Navn i blokkbokstaver 

      

Bl.nr.063.020 - 2016.11 

 



 

 

FULLMAKT TIL DISPONERING 

AV KONTO OG BUSINESS 

ONLINE - NÆRINGSFORHOLD 
 

Del F av kontoavtalen 
 

Navn og adresse 

 

 

 

 

 
 

 

 Ny Business Online avtale 

Eksisterende Business Online avtale: 5F3307 

 Kun disposisjon via  Business Online 

 Disposisjon via  Business Online og andre tjenester* 

 

Fullmakten gjelder (velg ett alternativ): 

 Alle nåværende og fremtidige konti i 

 Danske Bank 

Organisasjonsnummer 

             
 

 Følgende kontonummer: 

                                         

Person(er) som skal disponere kontoen må signere i feltene nedenfor. 

Fullmaktstypene er nærmere beskrevet på neste side. 

Navn og adresse disponent 1 (bruk store bokstaver) 

EDI-BRUGER Accountor Finago AS 

9D5749 

      

             

 
 

Alene   
Fellesskap (sett 1 kryss) 

 A B  C 

   

Spørrefullmakt  

Innlegger  

Tilbakekalt  

Fødselsnr. (11 siffer) 

816777 4971 

Signatur disponent 1 

Navn og adresse disponent 2 (bruk store bokstaver) 

      

      

      

             

 

 
 

Alene   
Fellesskap (sett 1 kryss) 

 A B  C 

   

Spørrefullmakt  

Innlegger  

Tilbakekalt  

Fødselsnr. (11 siffer) 

      

Signatur disponent 2 

Navn og adresse disponent 3 (bruk store bokstaver) 

      

      

      

             

 
 

Alene   
Fellesskap (sett 1 kryss) 

 A B  C 

   

Spørrefullmakt  

Innlegger  

Tilbakekalt  

Fødselsnr. (11 siffer) 

      

Signatur disponent 3 

B
l.
n
r.

0
1
0
.0

0
5
  
 2

0
1
2
.1

1
 

Fullmakten forutsetter følgende: 

 Disponentens legitimasjonsdokument skal fremlegges i original, alternativt kan kopi bekreftet av 
notarialmyndighet eller advokat/revisor benyttes 

 Firmaattest vedlagt  

 Lag og foreninger skal vedlegge kopi av vedtekter og styrevedtak om hvem som tegner foreningen. 
 

Underskrifter 
Sted, dato 

 

             

Alle ovennevnte opplysninger og fullmakter bekreftes herved i henhold til firmaattest: 

Navn med store bokstaver 

      

Underskrift 

  
Mottatt dato 

      
Registrert dato 

      
Fullmakten godkjent – Underskrift saksbehandler 

Kopi av legitimasjonsdokumenter arkiveres i kundearkiv. 

Skjemaet sendes til: 

Danske Bank, 
Bedriftsservice, 
Postboks 4700, 
7466 Trondheim 

  



 

 

 

*Disponering via Business Online og andre tjenester gir adgang til 
  

  å forespørre på og å disponere over den/de oppførte konto/konti ved uttak, bankgiro, 

brevgiro, sjekk, selvbetjeningsprodukter for bedriftskunder eller på annen måte. Selv-

betjeningsprodukter kan benyttes i det omfang det er adgang til disse systemer. 

  å kvittere, endossere sjekker, som er utstedt eller endossert til fullmaktsgiver. Slike 

sjekker, som fullmaktshaver foreviser til betaling i Danske Bank, skal alltid settes inn 

på en av fullmaktgivers konti i Danske Bank. 

  

Fullmaktstyper/spesifikk konto: 

Oppdeling av fullmakter i typene; Alene, A-, B- og C-fullmakter (to i felleskskap) gir 

fullmaktsgiver mulighet for å fastlegge forskjellige disposisjonsadganger for de enkelte 

fullmaktshavere. 

 

Alene fullmakt: 

Innehaver av Alene-fullmakt kan disponere så vel alene som sammen med andre 

innehavere av A-, B-, og C-fullmakt. 

 

A-fullmakt: 

Innehaver av A-fullmakt kan disponere sammen med innehavere av Alene-, A-, B- og C- 

fullmakt. 

 

B-fullmakt: 

Innehaver av B-fullmakt kan disponere sammen med innehaver av Alene-, A- og C- full-

makt. Fullmakthaver kan derimot ikke disponere sammen med andre innehavere av B-full-

makt. 

 

C-fullmakt: 

Innehaver av C-fullmakt kan disponere sammen med innehaver av Alene-, A- og B-fullmakt. 

Fullmakthaver kan derimot ikke disponere sammen med andre innehavere av C-fullmakt. 

 

Spørrefullmakt: 

Denne fullmakten legges inn på kundenivå og gir innehaver rett til å innhente opplysninger 

om alle kundens konti. 

 

Innlegger (gjelder Business Online og Business PC): 

Adgang til å registrere betalinger i Business Online og Business PC. Betaling må godkjennes 

av person(er) med fullmakt. 

 

Tilbakekalt: 

Dette valget fjerner fullmakten på kunden. Fullmakten gjelder inntil den er skriftlig 

tilbakekalt. 

 



 

 

      

Danske Bank-klienter       

Dokument 1: Fullmakt Business online – Danske bank    
    
Fyll inn:      
     

På toppen: Firmanavn, org.no og adresse på selskapet dere skal ha inn i    

Procountors avtale     

      

Pkt 1: skal man si alle konti eller følgende konti      

Pkt 2: skal man si alle konti eller følgende konti      

Pkt 8: skal signeres      

   

Dokument 2: Fullmakt til disponering av konto og business online –   

Næringsforhold.   

   

Fyll inn:    
   

- Navn og adresse-feltet – Fyll inn navn, adresse, postnr og by.   

- Organisasjonsnummer – Fyll inn klientens org.nr   

- La eksisterende Business online avtale = 5F3307 stå slik den er. 

- La «Kun disposisjon via Business Online» være huket av.  

- Huk av «Følgende kontonummer», og fyll inn de konti som skal 

registreres i Procountor dersom Procountor kun skal ha fullmakt på 

noen konti. Huk av «Alle nåværende og fremtidige konti i Danske 

Bank» dersom Accountor Finago AS skal ha fullmakt for samtlige konti 

til kunde. 

- Navn og adresse disponent 1-feltet – La EDI-bruker: 9D5749 stå slik den 

er. 

- Kryss av boksen «Alene», la fødselsnr = 816777 4971 stå. 

- Kontohaver signerer skjema.   



 

 

  

  

Dokument 3: Danske Bank NETS – egiro innbetaling pluss    
    

Fyll inn:    
    

Kunde: Fyll ut info om kunden (kundenummer i nettbank lar dere ligge 

som det gjør) og husk og fylle ut oppdragskonto     

    

Avtalen gjelder: lar dere ligge som det gjør – Egiro innbetaling pluss    

    

OCR giro: Anbefales å ikke huke av «Avvisning av betalinger med 

manglende eller ugyldig KID» – siden innbetalinger uten KID vil avvises, 

noe som kan medføre merarbeid dersom KID mangler.   

    

Opplysninger om KID: Mod 10 hukes av, og det fylles ut for antall siffer 

inkl. kontrollsiffer etter hva som er avtalt med kunden på hvor lang KID 

bør være. Vi anbefaler 9 siffer (1. siffer er fast et 1-tall, så kommer 7 siffer 

som viser bilagsnummer, så kommer et kontrollsiffer til slutt. Totalt 9 siffer).   

Denne oppbyggingen skal også legges inn i Procountor på 

«Fakturamalens innstillinger» under Administrasjonspunktet når det er 

kommet tilbakemelding fra banken om at KID avtalen er OK.     

    

Mottaker av konteringsdata: La dette ligge, alltid kundeenhet-ID i Nets =  

00092695.     

    

Periodisering av OCR giro/egiro konteringsdata: La dette ligge.    

    

Mottaker av kvitteringslister på e-post som obligatorisk kanal: Ikke legg 

inn noe her.  

    

Merknadsfelt: Legg inn dato for oppstart. Dette er viktig, slik at Danske 

Bank ikke endrer oppsettet på bankkontoene før oppstartdato. Samtidig 

kan man legge inn ønske om å beholde eksisterende KID avtale i tillegg 

til ny.  

    

Kontaktperson hos banken: La denne være. 

 

 

 



 

 

 

Kontohaver bekrefter å ha mottatt avtalevilkårene og godtar disse: Fyll 

inn den rettslige kontohaver iht brønnøysundregisteret. Kontohaver 

signerer under «kundens underskrift».    

      

    

Returneres til:      
     
Originale dokumenter sendes til: 

Danske Bank  

Bedrifts- og betalingsservice  

Søndre gt 13-15  

7466 Trondheim      

     

Send også kopi av eksemplar pr epost til: bedriftsservice@danskebank.no      

  

Vennligst kontakt din regnskapsfører eller kundeservice@finago.com 

dersom det er behov for ytterligere hjelp.     


