
 

 

Fuldmagtsblanket 
 
Jeg: 
 

Oplysninger på fuldmagtsgiver (den som ejer kontoen) 

Fulde navn i BLOKBOGSTAVER  

Adresse  

CPR nummer  

Ikano Bank Kontonummer  

Dato og sted  

 

Underskrift 

 

 
giver hermed: 
 

Oplysninger på fuldmagtstager (den som skal have fuldmagt) 

Fulde navn i BLOKBOGSTAVER  

Adresse  

CPR nummer  

Dato og sted  

 

Underskrift 

 

 
fuldmagt til at indhente kontooplysninger, anmode om udtræk af kontobevægelser, anmode om udbetaling til min 
nem-konto og til at indgå betalingsaftale på mine vegne. 

 
Vejledning til fuldmagtsblanket  
Ønsker du som kunde i Ikano Bank at lade en anden person handle på dine vegne, kræver dette en fuldmagt. Udfyld 
fuldmagtsblanketten med navn, adresse og CPR. nr., på fuldmagtstager og underskriv efterfølgende.  
 
Fuldmagten er gældende, når Ikano Bank har modtaget fuldmagtsblanketten korrekt udfyldt.  
 
Hvorfor kræver Ikano Bank en udfyldt fuldmagtsblanket?  
Der er to årsager til, at Ikano Bank kræver en udfyldt fuldmagtsblanket. For det første ønsker Ikano Bank at sikre dig 
mod uberettiget adgang til og brug af dine kontooplysninger samt kontobevægelser, uberettiget anmodning om 
udbetaling til din nem-konto samt uberettiget indgåelse af betalingsaftale på dine vegne.  
For det andet er Ikano Bank forpligtet efter Hvidvaskloven til at identificere og kontrollere fuldmagtstagers identitet 
samt sikre, at vedkommende er beføjet til at handle på dine vegne.  
 
Tilbagekaldelse af fuldmagten  
Den afgivne fuldmagt kan til enhver tid uden begrundelse tilbagekaldes skiftligt. Fuldmagten falder uden videre bort i 
tilfælde af fuldmagtsgivers død.  
 
Behandling af personoplysninger  
Afgivne personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Ikano Bank har i 
henhold til reglerne i Hvidvaskloven ret til behandle fuldmagtstagers personoplysninger.  
Ikano Bank vil ved hver henvendelse fra 3.mand kontrollere, at du som kunde har afgivet en fuldmagt og, at 
vedkommende er rette fuldmagtstager. Det betyder, at Ikano Bank opbevarer den afgivne fuldmagt så længe, det er 
nødvendigt. Tilbagekaldes fuldmagten vil fuldmagtstagers personoplysninger blive slettet.  
 
Fuldmagtstager kan efter gældende persondatalovgivning til enhver tid bede om sletning af de registrerede 
personoplysninger. Anmoder fuldmagtstager om sletning af de registrerede personoplysninger, vil fuldmagten falde 
bort.  
 
Har du spørgsmål?  
Så kontakt os gerne.  
Telefonnummer: +45 4355 6600  
Email: kundeservice@ikano.dk 

 

 


