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Till: Nordea Bank Abp (”Nordea”) 

Kunden (använd endast versaler) 
Företagets namn* Organisationsnummer* 

Adress* 

Administratören (använd endast versaler) 
Namn* Användarnamn i e-Markets (om så finnes) 

Personnummer* (eller motsvarande) E-postadress*

Telefon** Mobil** 

*Obligatoriska fält
**Minst ett telefonnummer måste anges

Kunden och Nordea har ingått ett Kundavtal för e-Markets med tillhörande Allmänna villkor för e-Markets 
(Avtalet). Ord som inte definieras i denna fullmakt ska ha den innebörd som anges i Avtalet. Kunden bekräftar att 
Kunden har informerat Administratören om Avtalet. Kunden bekräftar också att Kunden ensam ansvarar för att 
informera Administratören om ändringar i Avtalet. 

Administratörens behörighet

Kunden utser härmed ovan nämnda person till Administratör av e-Markets, i enlighet med punkt 6 i Allmänna 
villkor för e-Markets. 

Kunden befullmäktigar härmed Administratören att representera Kunden i och i anslutning till e-Markets i 
administrativa ärenden, bland annat att utse och befullmäktiga Användare av e-Markets. 

Administratören har rätt att utse Användare och befullmäktiga dessa ensam, såvida inte rutan ”I förening” är 
markerad. Om så är fallet får Administratören utnyttja behörigheten endast i förening med en annan 
Administratör. 

 I förening 

Oavsett om Administratören har rätt att utse och befullmäktiga Användare ensam eller i förening med en annan 
Administratör, har Administratören alltid rätt att återkalla behörighet som givits till en Användare.  

Administratören kan utse sig själv som Användare och hantera sin egen behörighet som Användare. 

Användarens behörighet

Om någon av rutorna nedan har markerats utser Kunden härmed ovan nämnda Administratör till Användare av 
e-Markets enligt fullmakten nedan. Administratören kan därefter ändra sin egen behörighet.

Administratören befullmäktigas härmed att via e-Markets (eller på annat sätt i anslutning till e-Markets)
agera som Användare för Kundens eller Deltagarnas räkning i relation till Nordeabolag eller 
Tjänsteleverantörer enligt nedan: 

Att ta del av uppgifter om Kunden och Deltagarna (t.ex. kundkategori, rapporter och andra dokument) 

Att ta del av uppgifter om Kundens och Deltagarnas Transaktioner 

Att bekräfta mottagande av, lämna och ändra uppgifter om Kunden och Deltagarna (t.ex. i samband 
med kundkategorisering och känn-din-kund-rutiner eller i samband med mottagande av produkt- och 
riskbeskrivningar) 

Att bekräfta Transaktioner på elektronisk väg 
 I förening (Om rutan ”I förening” är markerad får Användaren utnyttja behörigheten endast i 

förening med en annan Användare med denna behörighet) 

Att handla i e-Markets (dvs att ingå Transaktioner) 
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Att teckna avtal på elektronisk väg om tjänster som erbjuds av Nordeakoncernen eller annan 
Tjänsteleverantör (utom Transaktioner), inklusive att godkänna ändringar av Avtalet  

 I förening (Om rutan ”I förening” är markerad får Användaren utnyttja behörigheten endast i 
förening med en annan Användare med denna behörighet) 

Denna fullmakt ska tillämpas enligt lagen i det land som anges i Kundavtal för e-Markets, och de i Kundavtalet 
angivna domstolarna ska ha jurisdiktion även i fråga om denna fullmakt. 

Denna fullmakt ersätter tidigare utfärdad fullmakt avseende e-Markets för Administratören, och gäller till dess att 
den återkallas genom ett meddelande till Nordea (skriftligen eller i enlighet med en rutin för återkallande i 
e-Markets), eller ersätts av en ny fullmakt avseende Administratören.

Ort och datum* Kundens namnteckning(ar)* 

Namnförtydligande* Namnförtydligande 

*Obligatoriska fält
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