Anmodning om

Til Nykredit Bank

oprettelse af
separat klientkonto og/eller
klientdepot

Denne anmodning udfyldes og underskrives, hvorefter anmodningen inkl.
legitimation sendes elektronisk via formularen på
www.nykredit.dk/senddokumenter, hvor mailadressen
realkreditsupporterhverv-post@nykredit.dk bruges og i beskedfeltet skrives
”Klientkonti”. Anmodninger vil blive ekspederet næste bankdag.

Nykredit Bank anmodes om at oprette en separat klientkonto og/eller klientdepot til:
Advokatens navn
Advokatens adresse
Advokatens CVR.nr.
Renter hæves på konto (fx advokatens driftskonto)
Klientens navn
Klientens adresse
nKlientens CPR-/CVR-nr.
Kontoen skal føres i (DKK/USD/GBP/EUR/SEK/NOK)
Banken skal indberette rente m.v. direkte på CPR-/CVR-nr.
Kontooprettelse/depotoprettelse bedes bekræftet på denne mailadresse
Kontoens kaldenavn (maks 34 karakterer)

Vi giver hermed instruks til at gebyret på 250 kr. for opgørelse af klientkonto hæves på:
reg.nr.
konto nr.
 Ja
 Nej (sæt kryds)
Klientkonto som NemKonto
Klientdepot (til brug for handel med værdipapirer)
 Ja
 Nej (sæt kryds) Hvis ja, udfyld næste linje
Klientens LEI-kode (erhverv)

NationalID/Statsborgerskab (privat)

Fuldmagtsforhold for kontoen og depotet (sæt kryds):
For kontoen/depotet gælder de samme fuldmagtsforhold som for hovedklientkonto:
Reg.nr.

Konto nr.

Der skal gælde særlige fuldmagtsforhold for denne konto/dette depot. Underskriftskort ønskes tilsendt.
Legitimation
Jeg bekræfter, at oplysningerne om klienten er rigtige. Jeg henviser til følgende vedlagte legitimation (sæt kryds):
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Kopi af billedlegitimation
Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kuratorattest
Kopi af skifteretsattest (ved dødsboer) Skiftefuldmagter (ved dødsboer/privat skifte)
Et andet officielt dokument, der indeholder kundens aktuelle, permanente adresse.
Privat skifte: legitimation for arvinger (adresse- og billedlegitimation)
Reelle ejere på aktive virksomheder
Skatteerklæring (Benyt denne - Gælder dog ikke ved dødsboer.)
Legitimation og skatteerklæring kræves i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af
penge og finansiering af terrorisme, samt reglerne om udveksling af skatterelaterede oplysninger, hhv. CRS
og FATCA.

Dato

Underskrift

Aftaleforholdet er underlagt bankens almindelige forretningsbetingelser, Guide for handel med Værdipapirer inkl. depotbestemmelser og vedtægt om advokaters pligter med hensyn til
behandlingen af betroede midler. Denne aftale omfatter blandt
andet, at negative renter vedrørende klientkontoen bliver
hævet på den angivne konto. Renterne bliver beregnet efter
bankens til enhver tid gældende rentesatser.
Undertegnede indestår for, at klienten har accepteret dette.
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