
Kundeaftale for e-Markets 
Fuldmagt fra Kunde til Administrator 

e-Markets – Fuldmagt – Kunde til Administrator, 2018:2 Side 1 af 2 

Til: Nordea Bank Abp (”Nordea”) 

Kunden (brug blokbogstaver) 
Selskabets navn* Cvr-nr.* 

Adresse* 

Administrator (brug blokbogstaver) 
Navn* e-Markets brugernavn (hvis eksisterende bruger)

E-mailadresse* 

Telefon** Mobiltelefon** 

* Feltet skal udfyldes
** Mindst et telefonnummer skal oplyses

Kunden og Nordea har indgået Kundeaftale for e-Markets med tilhørende Generelle vilkår for e-Markets, som 
disse til enhver tid er fastsat af Nordea (tilsammen ”Aftalen”). Definerede begreber, som er anvendt i denne 
fuldmagt, og som ikke er defineret heri, skal have den betydning, som er angivet i definitionerne i Aftalen. Kunden 
bekræfter, at Kunden har informeret Administrator om Aftalen. Kunden bekræfter endvidere, at Kunden alene er 
ansvarlig for at informere Administrator om eventuelle ændringer i Aftalen. 

Administratorfuldmagt 

Kunden udpeger og giver hermed ovennævnte Administrator fuldmagt som Administrator for Kunden i e-Markets i 
henhold til bestemmelserne i denne fuldmagt og i overensstemmelse med punkt 6 i de Generelle vilkår for e-
Markets. 

Administrator får herved fuldmagt til at repræsentere Kunden i og i relation til e-Markets i administrative
forhold, herunder men ikke begrænset til at udpege og give fuldmagt til Brugere af e-Markets.

Fuldmagt til at udpege og give fuldmagt til Brugere er tildelt Administrator alene, medmindre boksen ”i forening” er 
afkrydset. I så fald kan retten kun udøves af Administrator i forening med en anden Administrator. 

 i forening 

Uanset om fuldmagten til at udpege og give fuldmagt til en Bruger er givet til en Administrator alene eller i 
forening med en anden, er Administrator altid berettiget til at tilbagekalde en fuldmagt til en Bruger. 

Administrator er berettiget til at udpege og give sig selv fuldmagt som Bruger og til at administrere en sådan 
fuldmagt. 

Brugerfuldmagt 

Hvis et eller flere af nedenstående felter er afkrydset, udpeger og giver Kunden herved ovennævnte Administrator 
fuldmagt som Bruger af e-Markets i henhold til bestemmelserne nedenfor. Administrator kan senere ændre sin 
egen fuldmagt.   

Administrator får herved fuldmagt til via e-Markets eller på anden måde i forbindelse med brugen af e-
Markets at handle som Bruger på vegne af Kunden og et Deltagende Selskab i forhold til et Nordea-
selskab eller en Serviceudbyder som følger: 

At se oplysninger om Kunden og et Deltagende Selskab (fx kundeklassificering, rapporter og andre 
dokumenter). 

At se oplysninger om Kundens og ethvert Deltagende Selskabs transaktioner. 

At bekræfte modtagelse af, afgive eller ændre oplysninger om Kunden og et Deltagende Selskab (fx i 
forbindelse med kundeklassificering og Kend-din-kunde-procedurer eller modtagelse af produkt- og 
risikobeskrivelser). 
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At bekræfte Transaktioner elektronisk 
 i forening (hvis afkrydset, kan fuldmagten kun udøves af Brugeren i forening med en anden 

Bruger med samme fuldmagt) 

At handle på e-Markets (dvs. indgå Transaktioner). 

At indgå aftaler elektronisk om serviceydelser udbudt af Nordea koncernen eller en anden 
Serviceudbyder (andre end Transaktioner) herunder at acceptere ændringer til Aftalen 

 i forening (hvis afkrydset, kan fuldmagten kun udøves af Brugeren i forening med en anden 
Bruger med samme fuldmagt) 

Denne fuldmagt er underlagt lovgivningen i det land, der fremgår af Kundeaftalen for e-Markets. Domstolene i 
pågældende land er værneting også i relation til denne fuldmagt. 

Denne fuldmagt erstatter alle tidligere fuldmagter udstedt til Administrator vedrørende e-Markets. Fuldmagten 
gælder, indtil den tilbagekaldes over for Nordea (enten skriftligt eller i overensstemmelse med proceduren for 
tilbagekaldelse i e-Markets) eller erstattes af en ny fuldmagt i relation til Administrator. 

Sted og dato* Kundens underskrift(er)* 

Underskrivers navn* (blokbogstaver)     Underskrivers navn (blokbogstaver) 

* Feltet skal udfyldes
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