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Fullmakt fra en Administrator til en Bruker 

e-Markets – Fullmakt – Administrator til bruker, 2018:2 

IMPORTANT 

Kjære Administrator, 

Vær oppmerksom på at for hver nye e-Marketsbruker, må en gyldig bekreftet originalkopi av ID med bilde bli sendt til oss 
(hvis dette ikke er gjort tidligere). 
Legitimasjonen kan være bekreftet av f.eks. advokat, statsautorisert revisor, politi eller av en annen bank. 

A) Hvis den nye brukeren allerede er legitimert i Nordea
Fyll ut brukerfullmakten under og send denne til markets.no@nordea.com for behandling. Du vil bli informert så snart 
tilgangen er aktivert for den nye brukeren. 

B) Hvis den nye brukeren ikke er legitimert i Nordea
Den bekreftede kopien av ID med bilde må leveres i original. Derfor må du fylle ut brukerfullmakten under, skrive den ut 
og sende den til adressen nedenfor sammen med bekreftet kopi av ID med bilde. 

Nordea Markets 
Att: Flow Desk  
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo 
Norway 

Ta kontakt med markets.no@nordea.com eller telefon 22 48 77 60 ved spørsmål. 

mailto:markets.no@nordea.com
mailto:markets.no@nordea.com
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Til: Nordea Bank Abp ("Nordea") 

Administrator(er) (bruk kun store bokstaver) 
Navn* Navn 

Bruker (bruk kun store bokstaver) 
Navn* e-Markets-brukernavn (hvis eksisterende bruker)

Fødselsnummer* Statsborgerskap* 

Legitimasjon (pass, bankkort, førerkort e.l.)  Sammen med denne fullmakten 
vedlegges en bekreftet kopi*** av legitimasjonen. 

Arbeidsgiver* 

Adresse (gateadresse eller postboks, postnummer, by og land) 

Telefon** Mobiltelefon** 

E-postadresse*

Kunde 
Firmanavn* Organisasjonsnr.* 

Adresse (gate eller postboks, postnummer, poststed og land) 

*Obligatoriske felt
** Det må oppgis minst ett telefonnummer 
***Legitimasjonen kan være bekreftet av f.eks. advokat, statsautorisert revisor, politi og av en annen bank. 
Den bekreftede kopien må sendes inn i original.

Kunden og Nordea har inngått en Kundekontrakt for e-Markets sammen med Generelle vilkår for e-Markets ("Avtalen"). Alle begreper 
som ikke er definert i denne fullmakten, skal ha samme betydning som fastsatt i Avtalen. Kunden har oppnevnt Administratoren i 
forbindelse med Avtalen. 

Oppnevnelse av bruker 

Ved denne fullmakt oppnevner Administratoren(e) Brukeren angitt over til Bruker av e-Markets. 

Brukeren har herved fullmakt, via e-Markets eller på annen måte i forbindelse med bruken av e-Markets, til å handle på vegne 
av Kunden og det Deltakende foretaket overfor et Nordea-selskap eller en Tjenesteleverandør i henhold til følgende: 

Til å se informasjon knyttet til Kunden eller et Deltakende foretak (f.eks. kundeklassifisering, rapporter og andre 
dokumenter) 

Til å se informasjon om Kundens og et Deltakende foretaks Transaksjoner 

Til å bekrefte mottak av, gi og endre opplysninger knyttet til Kunden og et Deltakende foretak (f.eks. i forbindelse med 
kundeklassifisering og Kjenn-din-kunde-prosedyrer eller i tilknytning til mottak av produkt- og risikobeskrivelser) 

Til å bekrefte Transaksjoner elektronisk 
 I fellesskap* (hvis valgt kan fullmakten bare utøves sammen med en annen Bruker med samme fullmakt) 

Til å handle i e-Markets (dvs. inngå Transaksjoner) 

Til å inngå avtaler elektronisk i forbindelse med tjenester som tilbys av Nordea-konsernet eller en annen 
Tjenesteleverandør (bortsett fra Transaksjoner), inkludert å godta endringer av Avtalen  

 I fellesskap* (hvis valgt kan fullmakten bare utøves sammen med en annen Bruker med samme fullmakt) 

Denne fullmakten er underlagt lovgivingen i det landet som er angitt i Kundekontrakten for e-Markets og den domstolen som er angitt 
der skal ha jurisdiksjon over tvister i forbindelse med denne fullmakten.  

Denne fullmakten erstatter eventuelle tidligere fullmakter for e-Markets som er gitt til Brukeren. Denne fullmakten gjelder inntil den er 
tilbakekalt ved melding til Nordea (skriftlig eller i overensstemmelse med e-Markets’ rutine for tilbakekall) eller er erstattet av en ny 
fullmakt til Bruker.   

Sted og dato* Administratoren(e)s underskrift(er)* 

*Obligatoriske felt
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