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Inden du udfylder formularen, anbefaler vi, at du læser nedenstående vejledning.

Personoplysninger 
Udfyld venligst formularen Personoplysninger for hver nøgleperson, der kan benytte kontoen.  
  
Vi skal have disse personlige oplysninger for at opfylde krav i henhold til ”Kend-din-kunde”-regler.  
Alle oplysninger behandles fuldt fortroligt.

Nøglepersoner omfatter:1.

den/de nævnte kontoindehaver/e 
b. sekundære Visa-kort-ansøgere
c. personer, der er bemyndiget til at give instrukser for så vidt angår kontoens benyttelse (fx fuldmagtshavere)

a.

Identifikation og bekræftelse af bopælsadresse

Vi er i henhold til lovgivningen forpligtet til at verificere identitet og adresse på alle de nøglepersoner, der er 
knyttet til din konto (se pkt. 1). Du bedes derfor for hver nøgleperson medsende ét af de i Tabel 1 nævnte 
identifikationsbeviser OG ét af de i Tabel 2 nævnte beviser til verificering af adresse.

2.

Tabel 1: Personidentifikation

En bekræftet fuldstændig kopi af et gyldigt pas. 

En bekræftet kopi af kørekort.

En bekræftet kopi af nationalt identifikationspapir.

På kopien skal man tydeligt kunne se

Skal opfylde de samme krav som i forbindelse med pas. 

Skal opfylde de samme krav som i forbindelse med pas. 

- dit billede og underskrift 
- køn 
- pasnummer 
- dato og sted for udstedelse 
- udløbsdato 
- dato og sted for fødsel

Egnede dokumenter:

Tabel 2: Bekræftelse af bopælsadresse

Original eller bekræftet kopi af el-, vand eller 
telefonregning.

En bekræftet kopi af en bankudskrift.

Det drejer som om en el-, vand-, gasregning, etc. 
Bopælsadressen skal være identisk med den, der er 
angivet i formularen med Personoplysninger og må 
ikke være ældre end 6 måneder. (Bemærk: postboks 
og mobiltelefonnummer accepteres ikke) 

Bopælsadressen skal være identisk med den, der er 
angivet i formularen med Personoplysninger og må 
ikke være ældre end 1 måned.

Egnede dokumenter:
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Bekræftelse af kopier3.
Vi accepterer kun bekræftede kopier af dokumenter, hvor den person, der bekræfter dokumenterne er 
passende bemyndiget hertil.  Følgende personer anses for passende bemyndiget:

Den person der certificerer ID-beviset skal undersøge dokumentet i nærværelse af ansøgeren. 
Bekræftelsen skal lyde: ”I certify that this is a true copy of the original document and that the photograph is a 
true likeness of the applicant.”  
  
Ligeledes skal det dokument, der verificerer ansøgers adresse påføres ”I certify that this is a true copy of 
the original document”.  
  
Den bekræftende person skal i begge tilfælde også:

Statsautoriserede revisorer
b. Bankmedarbejdere
c. Advokater
d.

Danske ambassader/konsulatere.
Notarius publicus

a.

samt dato og derefter underskive dokumentetb.
angive navn, adresse og stillinga.

Dødsfald4.
Såfremt kontohaver eller en af kontohaverne til en fælleskonto dør, er vi, når vi modtager besked om
kontohaves død, i henhold til dansk ret forpligtet til at spærre kontoen/kontiene, indtil vi modtager en 
bekræftet kopi af dødsattesten og en bekræftet skifteretserklæring eller lignende.  
  
Eventuelle fuldmagter falder bort når en kunde dør.

Generelle forretningsbetingelser5.
Det er vigtigt, at du udskriver vores generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler Jyske Bank” og 
returnerer underskriftssiden i ”Sådan handler Jyske Bank” udfyldt med dit fulde navn samt i underskrevet 
stand sammen med denne formular. Du finder  vores generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler 
Jyske Bank” på www.jbpb.dk - under ”Sådan åbner du en konto”.  
  
Vi er desværre ikke i stand til at oprette fuldmagten, uden at fuldmagtshaver har underskrevet for 
at have modtaget og læst vores generelle forretningsbetingelser.

www.jbpb.dk
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Formular til brug ved udstedelse af fuldmagt til konti og/eller depoter i 
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V  
 

Kundenummer (udfyldes af Jyske Bank):

Navn/e:

1. Kontohaver/e

Venligst udfyld formularen Personoplysninger og returnér den sammen med fuldmagten.

Hvis fuldmagtshaveren er dansk statsborger, er personnummer (CPR-nr.) angivet.

Evt. bemærkninger:

Navn:

Underskrift

2. Fuldmagtshaver

3. Fuldmagt

Ubegrænset fuldmagt

Jeg/vi, undertegnede kontohaver/e giver hermed ovenstående person ubegrænset fuldmagt til mine/
vores konti og depoter som er registreret under ovennævnte kundenummer i Jyske Bank A/S. Ubegrænset 
fuldmagt betyder, at fuldmagtshaver har mulighed for: 
  
- at få alle ønskelige oplysninger om indestående saldi, transaktioner, købs- og salgspriser. 
- at afgive købs-/salgsordrer på investeringer, som for eksempel valutakonti, obligationer, aktier og fonde. 
- at åbne/lukke konti og/eller værdipapirdepoter. 
- at lave overførsler mellem kontohavers konti/depoter. 
- at få adgang til netbank 
- at endossere checks til indsættelse på kontoen. 
- at lave overførsler fra kontohavers konti/depoter ud af Jyske Bank. 
- at foretage udbetalinger fra kontohavers konti. 
  
Ovenstående person har således fuldmagt til at bestyre mit/vores engagement i Jyske Bank A/S og at 
foretage enhver disposition over den med samme retsvirkning, som om den var foretaget af mig/os 
personligt. 
  
Vær venligst opmærksom på, at fuldmagtshavere med bopæl i Danmark ikke må foretage kontante 
transaktioner.

Begrænset fuldmagt

Jeg/vi, undertegnede kontohaver/e giver hermed ovenstående person begrænset fuldmagt til mine/vores 
konti og depoter som er registreret under ovennævnte kundenummer i Jyske Bank A/S. Begrænset 
fuldmagt betyder, at fuldmagtshaver kun er bemyndiget til at lave overførelser mellem mine/vores egne 
konti i Jyske Bank og ikke må foretage udbetalinger fra min/mine/vores konto(i) i Jyske Bank.
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Jeg/vi er indforstået med, at enhver ændring i eller tilbagekaldelse af fuldmagtsforholdet skal meddeles 
banken skriftligt og først har virkning, når banken har modtaget meddelelsen. Jeg/vi er ligeledes klar over, at 
fuldmagtsforholdet ophører ved min/vores død, og at der i så fald skal udarbejdes nye dokumenter. 

4. Ændring/tilbagekaldelse af fuldmagt

5. Kontohaver/es underskrift/er:

Underskrift (1. kontohaver)

Navn (2. kontohaver)

Underskrift (2. kontohaver)

Navn (1. kontohaver)

Sted og dato
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Personoplysninger
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Formular, der skal udfyldes af hver nøgleperson i forbindelse med en konto i 
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V

Kundenummer:

1. Personoplysninger

Beskæftigelse:

Fornavn(e):

Efternavn(e):

Fødested: Fødelsdato(DD/MM/ÅÅ):

Født i (land):

Jeg er statsborger i (land(e)):

Jeg er skattmæssigt hjemhørende i (land(e)):

Skattmæssigt identifikationsnummer:

(det identifikationsnummer du bruger ved skattemæssig selvangivelse)

Adresse:

Postnr./By/Land:

Telefon (privat):

Mobiltelefon:

Andet telefon:

Faxnr.:

E-mail-adresse:

2. Primær bopælsadresse

For så vidt angår kontohavers status i henhold til amerikansk rentebeskatning, skal Jyske Bank, Private 
Banking Copenhagen i henhold til sin forpligtelse som QI (Qualified Intermidiary)og jf. FATCA anse 
nærværende person for (markér de relevante felter):

3. U.S. status

- amerikansk statsborger (enkelt eller dobbelt statsborgerskab)

- udenlandsk statsborger med opholdstilladelse i USA 
(fx “green card holder” eller overvejende fysisk ophold i USA inden for det sidste eller to forrige år).

- skattepligtig i USA af andre årsager 
(fx dobbelt bopæl, fælles skatteindberetning som ægtefælle, afkald på amerikansk statsborgerskab 
eller på opholdstilladelse efter langvarigt ophold).

Hvis jeg markerer et af ovenstående felter med ”Ja”, skal Jyske Bank modtage  en W9-formular. 
  
Jeg forpligter mig til at underrette banken om ændringer i min status som Ikke-US Person i henhold til de 
amerikanske skatteregler.  
 

Nej

Ja Nej

Ja

Ja Nej

Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger er korrekte.

Underskrift

Dato:Sted:

Underskrift:
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Inden du udfylder formularen, anbefaler vi, at du læser nedenstående vejledning.
Personoplysninger
Udfyld venligst formularen Personoplysninger for hver nøgleperson, der kan benytte kontoen. 
 
Vi skal have disse personlige oplysninger for at opfylde krav i henhold til ”Kend-din-kunde”-regler. 
Alle oplysninger behandles fuldt fortroligt.
Nøglepersoner omfatter:
1.
den/de nævnte kontoindehaver/e 
b.
sekundære Visa-kort-ansøgere
c.
personer, der er bemyndiget til at give instrukser for så vidt angår kontoens benyttelse (fx fuldmagtshavere)
a.
Identifikation og bekræftelse af bopælsadresse
Vi er i henhold til lovgivningen forpligtet til at verificere identitet og adresse på alle de nøglepersoner, der er knyttet til din konto (se pkt. 1). Du bedes derfor for hver nøgleperson medsende ét af de i Tabel 1 nævnte identifikationsbeviser OG ét af de i Tabel 2 nævnte beviser til verificering af adresse.
2.
Tabel 1: Personidentifikation
En bekræftet fuldstændig kopi af et gyldigt pas. 
En bekræftet kopi af kørekort.
En bekræftet kopi af nationalt identifikationspapir.
På kopien skal man tydeligt kunne se
Skal opfylde de samme krav som i forbindelse med pas. 
Skal opfylde de samme krav som i forbindelse med pas. 
- dit billede og underskrift
- køn
- pasnummer
- dato og sted for udstedelse
- udløbsdato
- dato og sted for fødsel
Egnede dokumenter:
Tabel 2: Bekræftelse af bopælsadresse
Original eller bekræftet kopi af el-, vand eller telefonregning.
En bekræftet kopi af en bankudskrift.
Det drejer som om en el-, vand-, gasregning, etc. Bopælsadressen skal være identisk med den, der er angivet i formularen med Personoplysninger og må ikke være ældre end 6 måneder. (Bemærk: postboks og mobiltelefonnummer accepteres ikke) 
Bopælsadressen skal være identisk med den, der er angivet i formularen med Personoplysninger og må ikke være ældre end 1 måned.
Egnede dokumenter:
Bekræftelse af kopier
3.
Vi accepterer kun bekræftede kopier af dokumenter, hvor den person, der bekræfter dokumenterne er passende bemyndiget hertil.  Følgende personer anses for passende bemyndiget:
Den person der certificerer ID-beviset skal undersøge dokumentet i nærværelse af ansøgeren. Bekræftelsen skal lyde: ”I certify that this is a true copy of the original document and that the photograph is a true likeness of the applicant.” 
 
Ligeledes skal det dokument, der verificerer ansøgers adresse påføres ”I certify that this is a true copy of the original document”. 
 
Den bekræftende person skal i begge tilfælde også:
Statsautoriserede revisorer
b.
Bankmedarbejdere
c.
Advokater
d.
Danske ambassader/konsulater
e.
Notarius publicus
a.
samt dato og derefter underskive dokumentet
b.
angive navn, adresse og stilling
a.
Dødsfald
4.
Såfremt kontohaver eller en af kontohaverne til en fælleskonto dør, er vi, når vi modtager besked om kontohaves død, i henhold til dansk ret forpligtet til at spærre kontoen/kontiene, indtil vi modtager en bekræftet kopi af dødsattesten og en bekræftet skifteretserklæring eller lignende. 
 
Eventuelle fuldmagter falder bort når en kunde dør.
Generelle forretningsbetingelser
5.
Det er vigtigt, at du udskriver vores generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler Jyske Bank” og returnerer underskriftssiden i ”Sådan handler Jyske Bank” udfyldt med dit fulde navn samt i underskrevet stand sammen med denne formular. Du finder  vores generelle forretningsbetingelser ”Sådan handler Jyske Bank” på www.jbpb.dk - under ”Sådan åbner du en konto”. 
 
Vi er desværre ikke i stand til at oprette fuldmagten, uden at fuldmagtshaver har underskrevet for at have modtaget og læst vores generelle forretningsbetingelser.
Formular til brug ved udstedelse af fuldmagt til konti og/eller depoter i
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V 
 
Kundenummer (udfyldes af Jyske Bank):
Navn/e:
1. Kontohaver/e
Venligst udfyld formularen Personoplysninger og returnér den sammen med fuldmagten.
Hvis fuldmagtshaveren er dansk statsborger, er personnummer (CPR-nr.) angivet.
Evt. bemærkninger:
Navn:
Underskrift
2. Fuldmagtshaver
3. Fuldmagt
Ubegrænset fuldmagt
Jeg/vi, undertegnede kontohaver/e giver hermed ovenstående person ubegrænset fuldmagt til mine/vores konti og depoter som er registreret under ovennævnte kundenummer i Jyske Bank A/S. Ubegrænset fuldmagt betyder, at fuldmagtshaver har mulighed for:
 
- at få alle ønskelige oplysninger om indestående saldi, transaktioner, købs- og salgspriser.
- at afgive købs-/salgsordrer på investeringer, som for eksempel valutakonti, obligationer, aktier og fonde.
- at åbne/lukke konti og/eller værdipapirdepoter.
- at lave overførsler mellem kontohavers konti/depoter.
- at få adgang til netbank
- at endossere checks til indsættelse på kontoen.
- at lave overførsler fra kontohavers konti/depoter ud af Jyske Bank.
- at foretage udbetalinger fra kontohavers konti.
 
Ovenstående person har således fuldmagt til at bestyre mit/vores engagement i Jyske Bank A/S og at foretage enhver disposition over den med samme retsvirkning, som om den var foretaget af mig/os personligt.
 
Vær venligst opmærksom på, at fuldmagtshavere med bopæl i Danmark ikke må foretage kontante transaktioner.
Begrænset fuldmagt
Jeg/vi, undertegnede kontohaver/e giver hermed ovenstående person begrænset fuldmagt til mine/vores konti og depoter som er registreret under ovennævnte kundenummer i Jyske Bank A/S. Begrænset fuldmagt betyder, at fuldmagtshaver kun er bemyndiget til at lave overførelser mellem mine/vores egne konti i Jyske Bank og ikke må foretage udbetalinger fra min/mine/vores konto(i) i Jyske Bank.
Jeg/vi er indforstået med, at enhver ændring i eller tilbagekaldelse af fuldmagtsforholdet skal meddeles banken skriftligt og først har virkning, når banken har modtaget meddelelsen. Jeg/vi er ligeledes klar over, at fuldmagtsforholdet ophører ved min/vores død, og at der i så fald skal udarbejdes nye dokumenter. 
4. Ændring/tilbagekaldelse af fuldmagt
5. Kontohaver/es underskrift/er:
Underskrift (1. kontohaver)
Navn (2. kontohaver)
Underskrift (2. kontohaver)
Navn (1. kontohaver)
Sted og dato
Formular, der skal udfyldes af hver nøgleperson i forbindelse med en konto i
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 København V
Kundenummer:
1. Personoplysninger
Beskæftigelse:
Fornavn(e):
Efternavn(e):
Fødested:
Fødelsdato(DD/MM/ÅÅ):
Født i (land):
Jeg er statsborger i (land(e)):
Jeg er skattmæssigt hjemhørende i (land(e)):
Skattmæssigt identifikationsnummer:
(det identifikationsnummer du bruger ved skattemæssig selvangivelse)
Adresse:
Postnr./By/Land:
Telefon (privat):
Mobiltelefon:
Andet telefon:
Faxnr.:
E-mail-adresse:
2. Primær bopælsadresse
For så vidt angår kontohavers status i henhold til amerikansk rentebeskatning, skal Jyske Bank, Private Banking Copenhagen i henhold til sin forpligtelse som QI (Qualified Intermidiary)og jf. FATCA anse nærværende person for (markér de relevante felter):
3. U.S. status
-
amerikansk statsborger (enkelt eller dobbelt statsborgerskab)
-
udenlandsk statsborger med opholdstilladelse i USA
(fx “green card holder” eller overvejende fysisk ophold i USA inden for det sidste eller to forrige år).
-
skattepligtig i USA af andre årsager
(fx dobbelt bopæl, fælles skatteindberetning som ægtefælle, afkald på amerikansk statsborgerskab eller på opholdstilladelse efter langvarigt ophold).
Hvis jeg markerer et af ovenstående felter med ”Ja”, skal Jyske Bank modtage  en W9-formular.
 
Jeg forpligter mig til at underrette banken om ændringer i min status som Ikke-US Person i henhold til de amerikanske skatteregler. 
 
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger er korrekte.
Underskrift
Dato:
Sted:
Underskrift:
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