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FÆLLESKONTOHAVER  | 1

Fulde navn (Hovedkontaktperson): 

CPR-nr:

FÆLLESKONTOHAVER  | 2

Fulde navn: 

CPR-nr:

(i det efterfølgende benævnt ”Fælleskontohaver(e)”)

Angiv familieforholdet mellem Fælleskontohaverne __________________________________________________________________________________________________

Bemærk venligst at minimumskravet til det oprindelige indskud gælder for hver Fælleskontohaver individuelt.

FULDMAGT

Fælleskontohaverne giver hermed fuldmagt til hinanden og som følge heraf til alle individuelle Fælleskontohavere til at foretage alle transak-
tioner og dispositioner i overensstemmelse med Saxo Bank A/S’ Almindelige Forretningsbetingelser, eller andre indgåede forretningsbetingel-
ser der regulerer kundeforholdet med Saxo Bank, som var de udført af Fælleskontohaveren selv.

Fælleskontohaveren erklærer sig således enig i og indforstået med, at:

  1. Saxo Bank A/S, uden nogle yderligere spørgsmål eller undersøgelse, kan acceptere enhver ordre fra enhver Fælleskontohaver 
		 	 om	at	købe	eller	sælge	værdipapirer,	finansielle	instrumenter,	valuta	og	anden	formue	via	fælleskonto/-konti	på	margin	og	i	øvrigt;

  2. Saxo Bank A/S kan, uden nogle yderligere spørgsmål eller undersøgelse, acceptere enhver ordre fra enhver Fælleskontohaver 
		 	 om	overførsel	af	midler	fra	eller	til	fælleskonto/-konti;

  3. Saxo Bank ikke har noget yderligere ansvar eller erstatningspligt (udover dem der er fastsat i Saxo Bank A/S’ Forretnings/ 
	 	 betingelser),	når	selskabet	følger	enhver	Fælleskontohavers	instrukser;

  4. Saxo Bank A/S ikke er forpligtet til at overvåge eller på anden måde kende eller vurdere en Fælleskontohavers handelsstrategier, 
		 	 overførsler	eller	øvrige	handlinger;

  5. Saxo Bank A/S har tilladelse til at give enhver information omkring fælleskonto/-konti til enhver Fælleskontohaver, og har  
  således tilladelse til f.eks. at sende kopier af enhver eller samtlige handelsbekræftelser, kontoudtog m.v. til enhver Fælles/ 
	 	 kontoha	ver;

  6. Saxo Bank A/S har tilladelse til at oprette internetbaserede handelsfaciliteter efter aftale med enhver Fælleskontohaver, og 
   således gøre det muligt for enhver Fælleskontohaver at udføre handler på fælleskonto/-konti på vegne af enhver Fælleskonto-
		 	 haver	via	samtlige	af	Saxo	Bank	A/S’	internetbaserede	handelssystemer;	og

  7. Saxo Bank A/S vil behandle Fælleskontohaverne som om disse har lige sameje af instrumenterne holdt på Fælleskontoen, og 
   Saxo Bank  A/S vil således ikke adskille aktiverne på kontoen mellem Fælleskontohaverne.

Udfyld venligst denne formular, hvis De ønsker at oprette en fælleskonto. Indsend venligst den underskrevne formular sammen med 
en Formular Til Kundeoprettelse for hver Fælleskontohaver (herunder den yderligere dokumentation som er efterspurgt i Formular Til 
Kundeoprettelse).

Bemærk venligst at du kun må oprette én fælleskonto i Saxo Bank.
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THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT

Denne fuldmagt er gældende indtil den skriftligt er opsagt af én af Fælleskontohaverne og opsigelsen skriftligt er bekræftet af Saxo 
Bank A/S. Denne fuldmagt er reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. De danske domstole er værneting for alle 
tvister, der direkte eller indirekte følger af aftaleforholdet.

UNDERSKRIFT

Jeg erklærer, at jeg handler på egne vegne eller på vegne af de andre Fælleskontohavere som anført ovenfor og ikke på vegne af tredjemand i 
enhver henseende i dette kundeforhold. Derfor er alle midler, der indbetales og handles på denne konto i Saxo Bank, mine egne eller Fælles-
kontohavernes midler.

Fælleskontohaver 1: 

Dato: Underskrift: Navn:

Fælleskontohaver 2: 

Dato: Underskrift: Navn:

Har du spørgsmål til, hvordan du skal udfylde formularen, eller hvilke dokumenter du skal medsende, bedes du
kontakte os på telefon +45 39 77 40 01 eller læs mere på www.home.saxo

http://home.saxo
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