Åbning af separat klientkonto
Sendes via netbank til rådgiver.

Udfyldes af banken:
Kontonummer:

Advokatvirksomheden
Navn
Adresse
CVR-nummer
Kontaktperson
E-mail
Telefonnummer

Vi beder Arbejdernes Landsbank om at åbne en separat klientkonto til nedenstående klient

Klientoplysninger
Navn
Adresse
CPR-nummer/CVRnummer
Sagsnr. (Hos
advokatvirksomheden)

Den separate klientkonto oprettes i klientens CPR-nummer/CVR-nummer, og der indberettes renter,
positive som negative, til skattemyndighederne på klientens kundenummer.
Skal kontoen fungere som NemKonto for klienten (sæt kun ét kryds) ?
[ ] Ja
[ ] Nej
Ønskes renter omposteret til anden konto, anføres kontonummer her: ______________________
Er feltet blankt bogføres renter på den separate klientkonto.
Ønskes gebyrer for oprettelse og administration omposteret til anden konto, anføres
kontonummer her:________________________
(Hvis gebyr ønskes omposteret, vil det gælde for alle konti i samme kundenummer):
Er feltet blankt bogføres gebyrer på den separate klientkonto.

Legitimation
Vi bekræfter rigtigheden af oplysningerne om klienten, herunder korrekt CPR-nummer/CVRnummer.
Vi har samtidig indleveret følgende dokumentation i kopi, som vi bekræfter svarer til originalerne:
[ ] Klienten er allerede kunde i Arbejdernes Landsbank
[ ] Bobestyrerbo (tidligere Offentligt skifte) - Skifteretsattest
[ ] Privat skifte – Skifteretsattest, skiftefuldmagt og legitimation for arvinger
[ ] Konkursbo – Retsbog eller kuratorattest
Herudover legitimation, oplysninger om forretningsomfang og egenerklæring for klienter, der ikke
allerede er kunde i Arbejdernes Landsbank:
•
•
•

Privatkunde - se www.al-bank.dk/privat/kunde-hele-livet/bliv-kunde/legitimation-fraprivatkunder.
Erhvervskunde - se www.al-bank.dk/erhverv/priser-vilkaar/legitimation-fra-erhvervskunder
Foreningskunde - se www.al-bank.dk/foreninger/bliv-kunde/legitimation-fra-foreninger

Banken forbeholder sig ret til at kræve yderligere information, hvis banken vurderer, at der er
usikkerhed om klientens identitet.

Udbetaling fra klientkontoen
Der kan alene disponeres fra den separate klientkonto via fuldmagt fra jeres nuværende
netbanksaftale med banken.
Der gælder samme tegningsforhold for den separate klientkonto som for samleklientkonto
nr.:_________________________________

Gebyr for oprettelse af separat klientkonto
•
•

Oprettes kontoen i klientens CPR nr. (privat) koster oprettelse af klient, konto og netbank
500 kr.
Oprettes kontoen i klientens CVR nr. (erhverv/forening) koster oprettelse af klient, konto og
netbank 1.000 kr.

Øvrige vilkår
Den separate klientkonto er underlagt ”Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af
betroede midler (klientkontovedtægten)”.
Både negative og positive renter tilskrives sidste bankdag i året hvert år, eller hvis kontoen opgøres.
I kan til enhver tid se kommende rentetilskrivninger via netbank.
Sådan gør I i netbank:
•
•
•
•

Tryk på Konti og kort > Konti
Vælg kontoen
Tryk på kontovilkår
Tryk på renteopgørelse

I kan skriftligt anmode Arbejdernes Landsbank om at annullere evt. ompostering af renter og/eller
gebyrer for den separate klientkonto og i stedet henvise til en anden konto.

I øvrigt gælder Arbejdernes Landsbank almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder, i den
udstrækning vilkårene ikke er fraveget i bestemmelserne i Klientkontovedtægten. I disse tilfælde har
Klientkontovedtægten forrang.
Der henvises desuden til reglerne for Garantiformuen, som findes på www.al-bank.dk/ombanken/fakta-og-historik/ordning-for-indskydergaranti.
Vi bekræfter, at vores klient har accepteret indholdet i nærværende dokument.

Underskrift
Sted og dato:

____________________________
Advokatvirksomheden
Underskrift af de tegningsberettigede

