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Navn:

Navn:

Postnummer og by:

Postnummer og by:

E-mail adresse:

Dato og sted Fuldmagtsgiver

Cpr nr./CVR nr.:

Cpr nr./CVR nr.:

(i det efterfølgende kaldet ”Fuldmagtsgiver”)

(i det efterfølgende kaldet “Fuldmagtshaver”)

til at foretage, eksekvere og godkende alle transaktioner og dispositioner i overensstemmelse med Saxo Bank A/S’ (Saxo Bank) 
Almindelige Forretningsbetingelser eller alle andre forretningsbetingelser, som er indgået med Saxo Bank og som regulerer 
kundeforholdet, som var de udført af Fuldmagtsgiver selv. 

Fuldmagtsgiver erklærer sig således enig i og indforstået med at 

1. Saxo Bank, uden nogen yderligere spørgsmål eller undersøgelse, kan acceptere enhver ordre fra Fuldmagtshaver om at købe  
 eller sælge alle instrumenter på Saxo Banks online handelssystem; 
2. Saxo Bank kan, uden nogle yderligere spørgsmål eller undersøgelse, acceptere enhver ordre fra Fuldmagtshaver om hævning  
 og/eller overførsel af midler fra eller til Fuldmagtsgivers konto/konti;
3.  Saxo Bank ikke har noget ansvar eller erstatningspligt overfor Fuldmagtsgiver, når selskabet følger Fuldmagtshavers 

instrukser;
4. Saxo Bank ikke er forpligtet til overvåge eller på anden måde kende eller vurdere udførte handler, rådgivning eller øvrige  
 handlinger foretaget af Fuldmagtshaver, og Saxo Bank henholder sig til, at Fuldmagtsgiver monitorerer den af Fuldmagtshaver  
 udførte handel og transaktioner på kontoen/kontiene;
5. Saxo Bank har tilladelse til at give enhver information omkring kontoen til Fuldmagtshaver, og har således tilladelse til f.eks.  
 at sende kopier af enhver eller samtlige handelsbekræftelser, kontoudtog m.v. til Fuldmagtshaver; og
6. Saxo Bank har tilladelse til at oprette internetbaserede handelsfaciliteter efter aftale med Fuldmagtshaver, og således gøre det  
 muligt for Fuldmagtshaver at udføre handler på vegne af Fuldmagtsgiver via Saxo Banks online handelssystemer.

Denne fuldmagt er gældende, indtil den bliver tilbagekaldt af Fuldmagtsgiveren ved en behørigt underskrevet skriftligt 
meddelelse (såfremt denne meddelelse sendes med e-mail, skal den sendes til: powerofattorney@saxobank.com) eller ved at 
kontakte Saxo Bank A/S på tlf.: +45 3977 4001.

Denne fuldmagt (og enhver tvist, stridighed, kontrovers, retsproces eller krav af enhver art som kan opstå på baggrund af eller 
i enhver relation til denne fuldmagt eller dens afgivelse eller enhver handling, som er udført eller som hævdes at være udført 
under den) er reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Alle tvister mellem parterne i forbindelse med eller 
opstået ud af denne fuldmagt afgøres efter dansk ret Byretten i Lyngby som værneting i første instans.

Fuldmagtsgiver giver hermed fuldmagt til

Adresse:

Adresse:

Land:

Land:

Kontonummer:

Kunde ID:

Telefonnummer:

FP2


	Navn: 
	Adresse: 
	Dato og sted: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 


