Forening – Oprettelse eller ændring
Vi har behov for en række oplysninger for at kunne oprette foreningen som kunde, eller ændre i det bestående
engagement, i Vestjysk Bank. Den udfyldte blanket skal sendes til Vestjysk Bank.

Foreningsoplysninger pr. dato:
Foreningens navn:
Foreningens adresse:
Oplysninger om foreningens CVR-nr.:
Hvem tegner foreningen:
Skattepligtig i følgende lande:

Danmark

Andet, skriv land(e)

Foreningens formål:

Fuldmagter:
Fuldmagthaver 1
Fuldmagtshavers navn:
Fuldmagtshavers adresse:
CPR-nummer1):
Fødeland:

Fødeby:

Tlf.nr./mobil:

Mailadresse:

Fuldmagtstype:

Netbank

Fuldmagten skal gælde for:

Konto
Enkelt konto

Hvilken:

Hele foreningens engagement
Kan fuldmagtshaver disponere

Alene

Sammen med en anden bruger

Skal privat Nem-ID genbruges?
(oplys Nem-ID nøglekort nummer, som står øverst på nøglekortet)

Evt. Fuldmagthaver 2
Fuldmagtshavers navn:
Fuldmagtshavers adresse:
CPR-nummer1):
Fødeland:

Fødeby:

Tlf.nr./mobil:

Mailadresse:

Fuldmagtstype:

Netbank

Fuldmagten skal gælde for:

Konto
Enkelt konto

Hvilken:

Hele foreningens engagement
Kan fuldmagtshaver disponere

Alene

Sammen med en anden bruger

Skal privat Nem-ID genbruges?
(oplys Nem-ID nøglekort nummer, som står øverst på nøglekortet)
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Kort og konti
Ønsker foreningen flere konti:

Ja

Nej

Hvis ja, skriv antal:

Bestilling af Mastercard Debit:

Ja

Nej

Hvis ja, kortholders navn, fødeland og by:

Skal kontoen tilmeldes som NemKonto
Ønskes tilmelding til e-Boks

Ja

Ja

Nej

Nej

Er der Betalingsservice, Leverandørservice, FI-kreditornr, overførselsservice/lønservice m.v. der skal flyttes

Ja

Nej

Hvornår må overførselsanmodningen sendes:
Evt. bemærkning fra foreningen:
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Medlemmer af bestyrelsen samt medlemmer af foreningen hvis det samlede antal medlemmer af foreningen er under 4
Navn

Adresse og postnummer

E-mailadresse

Mobilnr.

CPR-nummer 1)

Bestyrelsespost

Legitimation 2)

Formand
Næstformand
Kasserer

1) Hvis et medlem ikke har et CPR-nummer, noteres i stedet landerelation samt tilhørende
TIN-nummer (skattenummer) og fødselsdato i stedet (dd.mm.åååå).
2) Kopi af gyldigt kørekort eller pas samt kopi af sygesikringskort.
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Foreningen forpligter sig til, ved kommende vedtægtsændringer, at indlevere de opdaterede vedtægter til
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vestjyskbank.dk
Side 3 af 5

Forventede overførsler til foreningens konti
Årligt i kr.

Samlet sum

Kontingent

stk.

kr.

Overførsler til foreningen

stk.

kr.

Andet

stk.

kr.

stk.

Samlet pr. år (valgfrit)
Til brug for banken

Indbetalinger 3. mand

kr.
Kreditomsætning

Forventede kontante ind- og udbetalinger via kasse, døgnboks eller pengeautomat
Antal pr. år
Kontante indbetalinger
Herunder døgnboks

Kontante udbetalinger
herunder pengeautomatudbetalinger

Største beløb

Samlet sum

stk.

kr.

kr.

stk.

kr.

kr.

Overførsler til eller fra udlandet
Antal pr. år / stk.
Overførsler fra udlandet

Største beløb / kr.

Samlet sum / kr.

Land:
Land:
Land:

Overførsler til udlandet

Land:
Land:
Land:

Internationale korttransaktioner
Som internationale korttransaktion tæller følgende typer af posteringer:
• Kontanthævninger i udenlandske pengeautomater
• Betalinger i butikker, restauranter, hoteller m.v. i udlandet
• Køb på udenlandske hjemmesider, spilletjenester m.v.
• Anvendelse af mobiltelefon til betaling, når der er installeret en Wallet app på din telefon
Internationale korttransaktioner

Antal pr. år / stk.

Øvrige spørgsmål til foreningens brug af banken
Forventer foreningen af handle med aktier og/eller obligationer

Ja

Nej

Beskriv formålet med denne handel:

Beskriv formålet med at foreningen
er kunde i banken

(F.eks. drift af foreningen, indlån, kreditfaciliteter, konto til indbetaling af tilskud/kontingenter m.v.)
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Politisk eksponerede personer
Hvidvaskloven stiller desuden krav om, at banken skal indhente oplysninger om, hvorvidt vores kunder er politisk
eksponerede personer (PEP).
Er én eller flere bestyrelsesmedlemmer en PEP eller et nærtstående familiemedlem eller en nær samarbejdspartner til en PEP:
Hvis ja, navn(e):
Ja
Nej
I vil få udleveret en separat blanket om PEP-forhold til hvert bestyrelsesmedlem, der anses for at være PEP.
Du kan læse mere om PEP på finanstilsynet.dk/tal-og-fakta/PEP-liste.

Vi beder foreningen sende følgende samlet
Enten som besked i Netbank eller via sikker mail fra vores hjemmeside www.vestjyskbank.dk – vælg kontakt/sikker mail.
1. Kopi af foreningens underskrevne og gældende vedtægter, hvor tegningsreglerne fremgår.
Vedtægterne skal enten
– være underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer, eller
– entydigt tiltrædes i et dokument (bestyrelsesreferat eller lignende), som er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer, eller
– være bekræftet af en dansk advokat eller notar ved underskrift.
2. Kopi af foreningens seneste generalforsamlingsreferat
3. Kopi af legitimation for alle bestyrelsesmedlemmer. Hvis det samlede antal medlemmer er under 4,
skal alle medlemmer legitimeres.
4. Kopi af legitimation af fuldmagtshaver(e).
Hvad gælder som legitimation?
Hvis et medlem har dansk adresse og CPR-nummer, skal I indlevere kopi af billede- og adresselegitimation (f.eks. pas eller
kørekort og sundhedskort). Hvis et medlem ikke har dansk CPR-nummer eller adresse, skal der indleveres gældende billedog adresselegitimation fra det pågældende land, samt dokumentation som indeholder kundens TIN-nummer (skattenummer).
Tjekliste
Der er i denne blanket taget stilling til og udfyldt oplysninger om:
Foreningen generelt, herunder tegningsregler, skattepligt og formål
Hvem der skal have fuldmagt til foreningens engagement
Samtlige bestyrelsesmedlemmer
Foreningens forventede forretningsomfang
En eller flere bestyrelsesmedlemmer er PEP
Følgende er vedlagt:
Kopi af underskrevne og gældende vedtægter, hvor tegningsreglerne fremgår
Kopi af referat fra seneste generalforsamling
Kopi af legitimation for de(n) person(er) der tegner/administrerer foreningen
Undtagelse: Kan undlades i de tilfælde hvor banken tidligere har modtaget legitimationen.
Oversigt over bestyrelsens konstituering
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