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FULLMAKT 

Denne fullmakten skal benyttes der hvor utbetalinger overføres på fil til banken av en annen dataavsender (Visma 

Software AS) enn den som er kontoeier (bankens bedriftskunde). 

Bankens bedriftskunde 

Organisasjonsnummer  

Firmanavn  

Kontakt e-postadresse  

Belastningskonto  

Kundenummer (nettbank)  

Kunden skal selv godkjenne betalinger i nettbanken? 

Dersom «Nei» må tilleggsfullmakt fylles ut. 

  Ja    Nei 

 

 

Kunde gir herved Visma Software AS fullmakt til å transportere betalingsformidlingsdata mellom banken og 

økonomisystemet via programvaren Autopay. 

 

Fullmakten gjelder inntil kunde informerer banken om opphør/inndragelse av denne. 

Underskrifter 

Bedriftskunden: 

Gjeldende Avtalevilkår for Visma Software AS er lest og akseptert. 

Kunde-/firmastempel og underskrift i henhold til gyldig firmaattest. 

Dato og sted 

      

Underskrift(er) 

      

Navn i blokkbokstaver 

Banken: 

Kvittering for mottatt og akseptert skjema. 

Dato og sted 

      

 

Underskrift 

Bankens notater: 

Remittering: tjenestekode 353, (352 hvis automatisk godkjenning) 

Bankavstemming: tjenestekode 482 

 
 



          

 
 
 
 
Tilleggskjema direkte bankintegrasjon/Nets direkte remittering 
 
I henhold til Hvitvaskingsloven §§ 12 og 13 er det krav til bankene om å kjenne hvilke personer 

som foretar betalinger og at disse skal være legitimert overfor banken. 

Kundeinformasjon 

Navn på kontohaver: 
 

Org.nr: 
 

Kontonummer: 
 
 

 
Følgende personer utfører betalinger (disponerer konti) på vegne av kontohaver via 

økonomisystemet. NB! Personen(e) skal registreres og legitimeres i bankens systemer. 

Fullt navn Fødselsdato  E-postadresse Lønn 
JA/NEI 

*Politisk 
eksponert 
person 
JA/NEI 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

*Er du, et av dine nære familiemedlemmer eller en av dine kjente medarbeidere, en politisk 
eksponert person (PEP)? En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt, 
høytstående stilling eller verv i løpet av de siste 12 måneder. 

 
Dersom regnskapsfører eller annen part administrerer brukere i økonomisystemet, fylles dette ut i 
tillegg: 

Eventuelt administrasjonsansvarlig i økonomisystemet 

Foretak (hvis annen enn kontohaver): 
 
 

Org.nr. (hvis annen enn kontohaver) 

Person (Fullt navn) 
 
 

Fødselsdato: E-postadresse: 

 
 

Jeg bekrefter at det kun er ovennevnte person(er) som kan utføre betalinger på vegne av 
kontohaver via økonomisystemet. Ved endringer eller nye personer skal banken informeres. 
Dette ansvaret ligger hos kontohaver og/eller administrasjonsansvarlig. 
 

Sted:                                           Dato: 
 

 
 
_____________________________________________ 
Signatur kontohaver (i henhold til firmaattest) 
 
 
 

__________________________________________________      
Signatur administrasjonsansvarlig i økonomisystemet                     
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