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GÆLDENDE FOR KOPI AF FØLGENDE LEGITIMATION SKAL VEDLÆGGES

Dødsbo  
Offentligt skiftet – bobestyrer udpeget af skifteretten

 ■ Skifteretsattest

Dødsbo 
Privat skiftet

 ■ Skifteretsattest
 ■ Skiftefuldmagt(er)
 ■ Legitimation for arvingerne:

 ■ Gyldigt pas eller kørekort
 ■ Dokumentation for personens bopælsadresse fx 

sundhedskort/seneste forskudsopgørelse fra SKAT

Dødsbo 
Privat skiftet – arving er velgørende fond eller forening

 ■ Skifteretsattest
 ■ Skiftefuldmagt(er)
 ■ Legitimation ved fond/forening: Tegningsudskrift fra 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen, samt dokumentation for 
reelle ejere (Gyldigt pas eller kørekort)

Dødsbo  
Privat skiftet med advokatbistand/bobestyrer

 ■ Skifteretsattest
 ■ Skiftefuldmagt(er)
 ■ Legitimation for advokat/bobestyrer

Fysiske personer med cpr-nr. og bopæl i Danmark  ■ Gyldigt pas eller kørekort
 ■ Dokumentation for personens bopælsadresse  

fx sundhedskort/seneste forskudsopgørelse fra SKAT

Fysiske personer med/uden cpr-nr. og bopæl udenfor 
Danmark og indenfor EU

 ■ Gyldigt pas eller kørekort
 ■ Kopi af officielt dokument, der viser kundens aktuelle, 

permanente adresse
 ■ Tax Identifications Number

Fysiske personer med/uden cpr-nr. og bopæl udenfor 
Danmark og udenfor EU

 ■ Gyldigt pas eller kørekort
 ■ Kopi af officielt dokument, der viser kundens aktuelle, 

permanente adresse
 ■ Nationalt ID-nr. Hvis ikke nationalt ID, skal fødeland, 

fødested og fødselsdato dokumenteres

Selskaber A/S, ApS under konkurs  ■ Kuratorattest
 ■ Underskrevet skatteerklæring. Benyt denne

Oprettelse af separat  
klientkonto  
– oversigt over legitimation
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Fortsættes næste side

Inden der bliver oprettet en separat klientkonto, skal Nykredit Bank A/S modtage legitimation for klienten.

Gældende pr.   
december 2021

https://www.nykredit.dk/globalassets/pdf-falles-dit-liv--din-virksomhed/r12264_nyk_skatteindberetning_v3.pdf
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GÆLDENDE FOR KOPI AF FØLGENDE LEGITIMATION SKAL VEDLÆGGES

Aktive selskaber A/S, APS  ■ Udskrift fra virk.dk med reelle ejere
 ■ Billede- og adresselegitimation på reelle ejere
 ■ Underskrevet skatteerklæring. Benyt denne

Aktiv ejerforening/andelsboligforening  ■ Udskrift fra virk.dk 
 ■ Vedtægter
 ■ Sidste generalforsamlingsreferat, hvoraf fremgår  

bestyrelsens sammensætning
 ■ Hvis bestyrelsens sammensætning ikke fremgår af 

generalforsamlingsreferatet, skal der vedlægges en 
bestyrelsesoversigt, som er bekræftet af kunden

 ■ Billede- og adresselegitimation for hele bestyrelsen
 ■ Underskrevet skatteerklæring. Benyt denne

Udenlandske selskaber med adresse i udlandet  ■ Udenlandsk registreringsudskrift med reelle ejere
 ■ Billede- o g adresselegitimation for reelle ejere
 ■ Underskrevet skatteerklæring. Benyt denne

https://www.nykredit.dk/globalassets/pdf-falles-dit-liv--din-virksomhed/r12264_nyk_skatteindberetning_v3.pdf
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