Separat klientkonto – oprettelse
Advokatfirma
Navn:
Adresse:
CVR-nr.:
Mailadresse til bekræftelse af konto oprettelse:
Journal nr.:
Etableringsgebyr hæves på konto:

Vi beder Vestjysk Bank oprette en separat klientkonto til nedenstående klient:

Klientinformation
Navn:
Adresse:
CPR-/CVR-nr.:
Konto skal være NemKonto:

Ja

Nej

Depot skal oprettes:

Ja

Nej

Evt. kaldenavn til kontoen:
For kontoen gælder samme fuldmagtsforhold som for hovedklientkonto:

Ja

Nej

Hvis Nej, beskriv de særlige fuldmagtsforhold:

Legitimation

Vi bekræfter rigtigheden af oplysningerne om klienten, herunder at CPR-/CVR-nummer
er korrekt og henviser til følgende dokumentation:
Fødeland:

Fødeby:

Kunden er IKKE en politisk eksponeret person (PEP)
Følgende vedlægges i bekræftet kopi:
Kopi af skifteretsattest (ved dødsboer)
Skiftefuldmagter (ved dødsboer, privat skifte. Alle arvinger skal legitimeres)
Kopi af billedlegitimation
Kopi af dokumentation for juridiske personers reelle ejere (fx udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)
Ejerbog
Kuratorattest
E
 t andet officielt dokument, der indeholder kundens aktuelle permanente adresse
Legitimation kræves i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Vestjysk Bank
CVR-nr. 34 63 13 28

vestjyskbank.dk
Side 1 af 2

Hvor er klienten statsborger?
Primært statsborgerskab:
Evt. sekundært statsborgerskab:
Evt. tertiært statsborgerskab:

Hvor er klienten skattemæssigt hjemmehørende? (TIN = Tax identification number)
Primært skatteland:

TIN-nr.

Evt. sekundært skatteland:

TIN-nr.

Evt. tertiært skatteland:

TIN-nr.

Vestjysk Bank indberetter renter og saldo på klientkontoen til SKAT i henhold til reglerne i Skattekontrolloven.
Alle udskrifter og meddelelser vedrørende ovennævnte klientkonto og værdipapirer i depot i Vestjysk Bank fremsendes
til advokaten. Det påhviler advokaten at meddele klienten, hvilke oplysninger Vestjysk Bank har indberettet til SKAT.

Eventuelle bemærkninger:

Underskrift

Der gælder samme underskriftsforhold for den separate klientkonto som for vores hovedklientkonto, ligesom bankens
”Almindelige forretningsbetingelser” og ”Vedtægt om advokatens pligter med hensyn til behandling af betroede midler” gælder.

Dato:

Advokatens stempel og underskrift

Udfyldes af Vestjysk Bank
Kontonummer:
Depotnummer:

Vestjysk Bank
CVR-nr. 34 63 13 28

vestjyskbank.dk
Side 2 af 2

