F ULLMA KT
Disponering av konto

Viktig informasjon til dere som skal fylle ut skjemaet:
Det går mye raskere å registrere disposisjonsrett på en konto om dette gjøres i nettbanken på snn.no
Dette skjemaet vil bli returnert dersom:
•
disponenten ikke er kunde i SpareBank 1 Nord-Norge. Du kan enkelt bli kunde på snn.no.
•
skjemaet mangler de nødvendige signaturene.
•
kopi av gyldige legitimasjonsdokumenter på vitnene mangler

Undertegnede
NAVN KONTOHAVER

FØDSELSNUMMER (FØDELSDATO + PERSONNUMMER)

gir herved fullmakt til
NAVN DISPONENTEN

FØDSELSNUMMER (FØDELSDATO + PERSONNUMMER)

til å disponere følgende bankkonti i SpareBank 1 Nord-Norge:
KONTO 1
KONTONUMMER

STED OG DATO

SIGNATUR KONTOEIER

SIGNATUR DISPONENT

KONTO 2 (valgfritt)
KONTONUMMER

STED OG DATO

SIGNATUR KONTOEIER

SIGNATUR DISPONENT

KONTO 3 (valgfritt)
KONTONUMMER

STED OG DATO

SIGNATUR KONTOEIER

SIGNATUR DISPONENT

Skjemaet fortsetter på baksiden/neste side

Disposisjonsretten omfatter:
•
rett til uttak av kontanter
•
rett til å belaste konto ved enkeltstående betalingstransaksjoner
•
rett til innsyn i kontoforholdet (-ene)
•
rett til å disponere konto ved bruk av disponenten(e)s egen nettbank, mobilbank
og lignende nettbaserte betalingstjenester. Dette innebærer blant annet at:
•
Beløpsgrense for disposisjonsretten følger den beløpsgrense som til
enhver tid er fastsatt for disponenten(e)s nettbank, mobilbank og lignende
•
Disponenten(e) vil kunne inngå avtale om AvtaleGiro og e-faktura på vegne av kontohaver.
For disposisjonsretten gjelder kontoavtalen del C: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.
For øvrig gjelder:
•
Disponenten(e) kan ikke gi andre rett til å disponere kontoen (gi disposisjonsretten videre).
•
Disponenten(e) har ikke rett til å avslutte kontoforholdet.
•
Disposisjonsretten er ikke beløpsbegrenset.
•
Kontohaver blir ansvarlig for overtrekk som følge av disponentenes bruk av kontoen(e).
•
Disposisjonsretten gjelder inntil den kalles tilbake. Slikt tilbakekall skal meldes til banken, normalt skriftlig.
Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten(e) før banken blir kjent med tilbakekallet.
•
Ved kontohavers død opphører disposisjonsretten.
Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten(e) før banken blir gjort kjent med dødsfallet.
•
Ved kontohavers konkurs opphører disposisjonsretten.

Kontohavers underskrift

Disponentens underskrift

Dato

Bekreftelse underskrift
Vi bevitner at vi var til stede sammen da 							
undertegnet denne
fullmakten, og at vedkommede var ved full sans og samling. Vi har skrevet under som vitner etter fullmektigens
ønske og i hans/hennes nærvær.
Underskrift vitne 1

Underskrift vitne 2

NAVN

NAVN

ADRESSE

ADRESSE

POSTNR/STED

POSTNR/STED

FØDSELSNUMMER (FØDELSDATO + PERSONNUMMER)

FØDSELSNUMMER (FØDELSDATO + PERSONNUMMER)

Har du husket å undersøke:
•
at disponenten er kunde i SpareBank 1 Nord-Norge?
•
at det er lagt ved kopi av gyldig legitimasjon fra vitnene?
•
at det er signert på begge sider av skjemaet?
Merk: På grunn av personvernet, må fullmaktsskjemaet returneres med vanlig post.
Det vil ta fra en til to uker fra vi mottar skjemaet før disposisjonsretten er registrert på kontoen.

