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Bank

Organisasjonsnummer:

Dersom to disponenter skal disponere ulike kontoer tilhørende samme kontohaver 
eller samme konto på forskjellig måte, må det fylles ut ett skjema for hver disponent.

Fullmakt til å disponere konto 
- der retten kan utøves av disponent(er) alene

Bl.nr. T10.051.11 Copyright SPAMA 2021.12.01. (v. 2021.12.01)

Del F av kontoavtalen
Ny fullmakt Erstatter tidligere fullmakter

Tillegg til tidligere fullmakter

Opplysninger om kontohaver

Fødselsnummer/D-nummer/Organisasjonsnummer

E-postadresse

Navn, adresse

Tlf. hjem Mobil Tlf. jobb

1) For personer som ikke har eller kan få tildelt fødselsnummer eller D-nummer 

StatsborgerskapFødselsdato/Fødested Kjønn1) 1) 1)

Konto(er) som disposisjonsretten gjelder for:
Kontonummer

Opplysninger om disponent
Fødselsnummer/D-nummer

E-postadresse

Navn, adresse

Tlf. hjem Mobil Tlf. jobb

StatsborgerskapFødselsdato/Fødested Kjønn1) 1) 1)

Fullmakt gyldig f.o.m. t.o.m. Inntil ny fullmakt foreligger
1) For personer som ikke har eller kan få tildelt fødselsnummer eller D-nummer 

Disponentens underskrift/signaturprøve

Underskrift

Opplysninger om disponent
Fødselsnummer/D-nummer

E-postadresse

Navn, adresse

Tlf. hjem Mobil Tlf. jobb

StatsborgerskapFødselsdato/Fødested Kjønn1) 1) 1)

Fullmakt gyldig f.o.m. t.o.m. Inntil ny fullmakt foreligger
1) For personer som ikke har eller kan få tildelt fødselsnummer eller D-nummer 

Disponentens underskrift/signaturprøve

Underskrift

Opplysninger om disponent
Fødselsnummer/D-nummer

E-postadresse

Navn, adresse

Tlf. hjem Mobil Tlf. jobb

StatsborgerskapFødselsdato/Fødested Kjønn1) 1) 1)

Fullmakt gyldig f.o.m. t.o.m. Inntil ny fullmakt foreligger
1) For personer som ikke har eller kan få tildelt fødselsnummer eller D-nummer 

Disponentens underskrift/signaturprøve

Underskrift

Bankens eksemplar
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Med dette gis ovennevnte person(er) rett til hver for seg å disponere ovennevnte konto(er)

- 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 på vegne av kontohaver. 

Disposisjonsretten omfatter: 

Nærmere vilkår for disposisjonsretten(e)

- 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.  
- Disponenten vil kunne bruke tjenester som er levert av andre betalingstjenestetilbydere dersom slike kan knyttes til kontoen. 
- 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.

For disposisjonsretten gjelder kontoavtalen del C: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.  
For øvrig gjelder:

Særlige avtaler om disposisjonsretten

Dersom disponenten(e) ikke underskriver fullmaktskjemaet, har kontohaver ansvar for å informere disponenten(e) om disposisjonsretten og 
innholdet i den.

Kontohavers underskrift

Sted, dato

Kontohavers underskriftI næringsforhold skal underskrift være i henhold til firmaattest.


