
  
Hvorfor kan dokumentet ikke åbnes? 
Det dokument, du prøver at åbne, har dynamisk indhold – det vil sige, at du kan 
skrive direkte i dokumentet. 
 
Det er ikke alle browsere, der kan åbne den slags dokumenter. Det ser ikke ud til, 
at du kan åbne dokumentet, og derfor får du denne besked. 
 
Det skal du gøre 
Du kan åbne dokumentet, hvis du først gemmer det på din computer. Højreklik på 
linket og vælg ”Gem link som”. Derefter kan du åbne dokumentet med et PDF-
program. 
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Side  af 
Netbank kundenr.
CPR-/CVR-nr.
Navn og adresse
Fuldmagtshaver
CPR-/CVR-nr.
Navn og adresse
Fuldmagtsgiver
Fuldmagtens omfang
Forespørge
Disponere
Handle værdipapirer
Alle vores nuværende og fremtidige konti og depoter, herunder også eventuelle udenlandske konti
Konto
Depot
Udenlandsk konto
Hvem kan handle under fuldmagten
Fuldmagtshaver bestemmer, hvilke personer der må handle under fuldmagten.
Regler for fuldmagten
Vi forpligtes ved enhver disposition, foretaget af fuldmagtshaver indenfor fuldmagtens omfang. 
Fuldmagtshaver kan hverken ophæve konti og depoter, omfattet af fuldmagten, eller overføre disse til et andet pengeinstitut.
Når Jyske Bank ændrer Regler for Jyske Netbank Erhverv eller tilbyder nye funktioner og transaktionsmuligheder, omfatter fuldmagten også disse. Vi kan holde os orienteret om disse ændringer hos fuldmagtshaver.
Fuldmagtshaver får adgang til vores Netboks og kan derfor se meddelelser fra banken. Det gælder alle typer meddelelser og dokumenter, som banken sender til Netboks, herunder kontoudskrifter, aftaler og regler. Det gælder også historiske meddelelser og dokumenter samt typer af meddelelser og dokumenter, som banken fremover sender til Netboks.
Fuldmagtshaver kan på vores vegne modtage meddelelser og dokumenter fra banken i Netboks i samme omfang og med samme retsvirkning som almindelig post til os.
Fuldmagtshaver kan også vælge, at meddelelser fra banken kun er elektronisk tilgængelige. Vi er fortsat forpligtet til at kontrollere disse.
Særligt om fuldmagt til værdipapirhandel
Er der givet fuldmagt til at handle værdipapirer, skal det specifikt fremgå af afsnittet ’Fuldmagtens omgang’.
Vores adgang til at handle forskellige værdipapirtyper gælder også for fuldmagtshaver.
Handel med værdipapirer kan medføre kursrisiko for os.
Via de depoter, der er omfattet af denne fuldmagt, kan fuldmagtshaver:
•
Købe de værdipapirer og finansielle instrumenter, som vi har handelsadgang til.
Fuldmagtshaver vil ikke modtage rådgivning ved handel med værdipapirer og finansielle instrumenter.
Sælge de værdipapirer og finansielle instrumenter der er i depoterne.
•
Ansvar ved misbrug
Vi er opmærksomme på, at vi som erhvervskunde selv hæfter for eventuelle tab ved misbrug af Jyske Netbank Erhverv. Vi er informeret om, at Jyske Bank har tegnet en netbankforsikring, der under visse betingelser dækker vores tab på erhvervskonti som følge af misbrug af Jyske Netbank Erhverv.
Tilbagekaldelse
Fuldmagten gælder, indtil banken har modtaget skriftlig tilbagekaldelse.
Underskrift
•
Er enige i fuldmagtens indhold
•
Er indforstået med de regler, der gælder for fuldmagten
•
Har modtaget kopi af fuldmagten til eget brug og til fuldmagtshavers brug
Vi bekræfter, at vi:
Vi er forpligtet i henhold til:
Underskrift af tegningsberettigede
Sted og dato
Regler for Jyske Netbank Erhverv, som ligger på jyskebank.dk
•
Regler for værdipapirhandel i Jyske Banks eBanking, som kan findes på jyskebank.dk, hvis der er givet fuldmagt til at Handle værdipapirer
•
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