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Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA 
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D i st ri ct  -  T r ed j ep a rt sf ul l ma k t  
(bedrift til bedrift) 

Fullmaktsgiver   
Firmanavn 

 

Fødselsnr./Organisasjonsnr. 

 

Adresse 

 
 

Fullmaktshaver 

Firmanavn 
 

Fødselsnr./Organisasjonsnr. 
 

Adresse 

 
District avtalenr. 
 

Fullmaktsgiver gir herved fullmaktshaver fullmakt til å 

 knytte fullmaktsgivers konti i Danske Bank til fullmaktshavers District 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 District som fullmaktshaver til enhver tid utpeker 

 trekke tilbake fullmakter som er gitt til brukere av District av fullmaktsgiver eller fullmaktshaver 
 

 X Administrere denne fullmakt via District selvadministrasjon 
 

Fullmakten gjelder for alle fullmaktshavers District avtaler og gir fullmaktshaver rett til  

1. 

innsyn i: 
 

  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 
 

 

 

 
 

    
 

   
 

 
 

   
 

   
 

 
Kontonummer 
 

Kontonummer 
 

Kontonummer 
 

Kontonummer 
 

Kontonummer 
 

Kontonummer 
 

Kontonummer 
 

Kontonummer 
 

Kontonummer 
 

Kontonummer 
 

 

3. 

 

  Trade Finance. 
 

Å foreta alle de transaksjoner som er mulig i Trade Finance via District. 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.  

  

2.

å foreta:

overførsler mellom fullmaktsgivers konti og overførsler til konti på 
fullmaktshaversDistrictavtale
overførsler til tredjemanns konti både i innland og utlandretten gjelder 
for:

alle fullmaktsgivers nåværende og fremtidige konti i  Danske Bank

følgende konti  i  Danske Bank

Konti
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Fullmaktsgiver er innforstått med at: 

 ytterligere dokumentasjon kan i visse tilfelle være påkrevet for å gjøre fullmaktshaver i stand til å gjennomføre transaksjon er 
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. 

 

  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 District. 

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. 

 

  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 District-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.  

 

  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 mind re annet 
er spesifisert. Denne fullmakten gir ikke fullmaktshaver autorisasjon til å betjene oppgjørskonti for andre formål enn valutahandler.  

 

8.  

 

   
 

såfremt det er underskrevet en eller flere separate cash pool avtaler om anvendelse av bankens rente - og likviditetsstyringsprodukter, 
til å: 

 utføre de transaksjoner, som de enkelte likviditets- og cash management produkter omfatter, på de registrerte konti.  

 
Fullmaktsgiver er inneforstått med at: 

 ytterligere dokumentasjon i visse tilfelle kan være påkrevet for å gjøre fullmaktshaver i stand til å gjennomføre transaksjon er 
via cash management og cash management likviditetsmodulen 

 banken, når det er gjennomført transaksjoner via cash management og cash management likviditetsmodulen, er berettiget til 
å debitere fullmaktsgivers konti for omkostninger relatert til transaksjonene (herunder gebyrer og omkostninger for banken). 
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9.  

Hvis Cash Flow Forecast er tilgengelig på fullmaktshaverens District avtale(r), er fullmaktshaver berettiget til å inkludere de 
opplysninger, som fullmaktshaver har tilgang til via denne fullmakt i de likviditetsprognoser som utarbeides av bruker(e) på 
fullmaktshaverens District avtale(r) med tilgang til Cash Flow Forecast. Videre vil fullmaktshaver ha forespørselsadgang på de k onti 
som inngår i Likviditetsprognosene.  Likviditetsprognosene utarbeides på de vilkår som er beskrevet i den gjeldende modulbeskr ivelse 
for Cash Flow Forecast. En likviditetsprognose kan omfatte oplysninger fra flere juridiske selskaper og vil kunne deles med a ndre 
selskaper, hvis fullmaktshaver har utpekt medarbeidere fra andre selskaper til å være bruker på fullmaktshaverens Distr ict avtale(r).  

 

  

 
 

 

 

 
 

  
  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

11. 

Vilkår: 

Denne fullmakt erstatter alle tidligere fullmakter mellom fullmaktsgiver og fullmaktshaver vedrørende fullmaktshavers innsyn og/eller 
disposisjon av fullmaktsgivers konti i District. 

Fullmaktsgiver er ansvarlig for alle disposisjoner over konti omfattet av fullmakten, hvis fullmaktshavers brukere eller andr e 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 s trid med 
instruks, avtale eller lignende mellom fullmaktshaver og fullmaktsgiver ell er at andre uberettiget har fått tilgang til fullmaktshavers 
District. 

Banken er berettiget til å debitere/kreditere enhver omkostning som er oppstått som følge av denne fullmakt på fullmaktsgiver s 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 ba kgrunn 
av denne fullmakt før den ble trukket tilbake. 

Fullmaktsgiver har gjort seg kjent med og aksepterer fullmaktshavers Avtale om District, Modulbeskrivelser og Forretningsbetingelser 
District. 

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 - 2023.01 

 

10.

Fullmaktsgiver gir fullmaktshaver, ved å underskrive denne tredjepartsfullmakten, rett til å sende eller videresende data til  en 
tredjepart som opptrer på vegne av fullmaktshaver i District eller ved overføring av data til District.  Dette kan være, men er ikke 
begrenset til, et revisjonsselskap som opptrer på vegne av fullmaktshaver, en ekstern dataleverandør eller servicebyrå.

Fullmaktsgiveren er klar over, anerkjenner og aksepterer at

 alle produkter eller tjenester som er tilgjengelige, nå eller i fremtiden, i fullmakthaverens District-avtale(r) kan brukes / fås tilgang 
til av
o fullmaktshaver og andre ansatte som er utnevnt av fullmaktshaver
o en ekstern dataleverandør eller et servicebyrå

 banken vil uten videre undersøkelser eller  ansvar, kunne legge til grunn at enhver bruk av et produkt eller en tjeneste foretatt av 
fullmaktshaver, er autorisert av fullmaktsgiver

På grunnlag av det ovenstående erklærer og innestår fullmaktsgiver for at

 fullmaktsgiver har de nødvendige juridiske rettighetene til å utnevne fullmaktshaver som fullmaktshaver, og til å autorisere 
fullmaktshaver til å sende eller videreformidle data til enhver person som handler på vegne av fullmaktshaver i District, eller ved 
overføring av data til District

 fullmaktsgiver og fullmaktshaver har de nødvendige juridiske rettighetene til å instruere og autorisere banken til å sende data til 
enhver tjenesteleverandør utnevnt av fullmaktshaver i forbindelse med fullmaktshavers bruk av District

 alle datasubjekter som er underlagt fullmaktshaver og fullmaktsgiver, har blitt informert om behandlingen av dataene i samsvar 
med gjeldende personvernlovgivning og bankens personvernerklæring, som er tilgjengelig på bankens nettside.

 eventuelle nødvendige avtaler om behandling av data mellom fullmaktsgiver og fullmaktshaver er inngått mellom partene
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