Stovnan av kundasambandi – Vinna
Lógin um hvítvask – sum allir peningastovnar skulu fylgja – setir krav til, at bankin skal kenna tíni samlaðu fíggjarviðurskifti
við okkum, áðrenn vit kunnu stovna teg sum kunda. Vit vilja tí heita á teg um at útfylla niðanfyristandandi oyðublað.
Felagið er nýggjur kundi í BankNordik og hevur útfylt allar upplýsingateigarnar.
Felagið er kundi í BankNordik og hevur bert útfylt tær upplýsingar, ið bankanum vantar.
Eigarin av virkinum er privatkundi í BankNordik.
1. Virkisupplýsingar:

Navnið á virkinum:
Bústaður:

Postnr., býur:

Telefon:

Fartelefon:

T-postur:

V-tal:

Slag av virki?
2. Tjóðskapur:

Heimstaður (land):

3. Skattaviðurskifti:

Skattaskylda í øðrum landi/londum enn Føroyum:
Ja
Er virkið (ella hevur virkið verið) undir skattaskyldu í USA ella øðrum londum?
Um ja, sig frá hvørjum londum, og í hvørjum tíðarskeiði (byrjanar- og endadagfesting):

4. Samleikaprógv:

5. Endamál:
Hvat er ætlaða endamálið
við kundasambandinum?
(set møguliga fleiri krossar)

Úrskrift úr partafelagsskránni

Viðtøkur

Fundarfrásøgn frá aðalfundi

Eigarabók

Stovningarskjal

Úrskrift úr vinnuskránni

Annað:

Rakstrarkonta

Samansparing

Virðisbrøv

Lán/kreditt

Ognarrøkt

Ábyrgdir

Annað – Vinarliga greið frá:

6.a Væntaðar flytingar
til tínar kontur:
Fyri at gera tað lættari fyri teg
hava vit givið nøkur dømir.
Tú kanst eisini velja bara at
útfylla samlaða upphædd.

Árlig upphædd
MVG:
Flytingar við kortterminali:
Inngjøld í reiðum peningi (verður útgreinað í pkt. 6.b):
Flytingar frá kundum:
Annað:
Í alt um árið:

BankNordik · Tlf. +298 330 330 · Faks +298 316 950 · www.banknordik.fo

Nei

6.b Inngjald/flytingar:

Væntaði inngjøld í reiðum peningi ella náttarboks ella sjálvtøku:
Tal av inngjøgdum um árið?
0–3
Annað

6.c Flytingar til/frá útland

Hægsta einstaka
upphædd í DKK:
0 – 5.000

Skriva tal: _______

Annað

Skriva upphædd í DKK: ____________

Væntaðar flytingar til útlond:
Tal av inngjøgdum um árið?
0–3
Annað

Samlað upphædd
í DKK
0 – 7.000

Skriva tal: _______

Annað

Skriva upphædd í DKK: ____________

Viðmerk landið haðani peningur verður fluttur til: _____________________________________________________________
Væntaðar flytingar úr útlondum:
Tal av inngjøgdum um árið?
0–3
Annað

Samlað upphædd
í DKK
0 – 7.000

Skriva tal: _______

Annað

Skriva upphædd í DKK: ____________

Viðmerk landið hvaðani tú móttekur pening frá: _______________________________________________________________

7. Nøvn á nevndarlimum
og leiðslu:

8. Tekningarrættur:

Navn og heiti

P-tal / ID nr.:

Navn og heiti

P-tal / ID nr.:

Navn og heiti

P-tal / ID nr.:

Navn og heiti

P-tal / ID nr.:

Navn og heiti

P-tal / ID nr.:

Eru avmarkingar í tekningarrættinum?

Ja

Nei

Eru tað onnur enn tey, ið standa á tekningarúrskriftini,
ið hava heimild til at skriva undir vegna felagið
– t.d. sambært viðtøkum ella undirskrivingarrundskrivi?

Ja

Nei

Navn og heiti:

P-tal / ID nr.:

Navn og heiti:

P-tal / ID nr.:

Navn og heiti:

P-tal / ID nr.:

Navn og heiti:

P-tal / ID nr.:

Navn og heiti:

P-tal / ID nr.:

Tey feløg, ið heimilað øðrum at skriva undir vegna felagið sambært annað enn tekningarreglunum hjá felagnum, skulu skjalprógva hetta.
Teir persónar, ið hava heimild at skriva undir vegna felagið skulu geva avrit av góðkendum samleikaprógvi.

BankNordik · Tlf. +298 330 330 · Faks +298 316 950 · www.banknordik.fo

9. Eigarar

Er virkið skrásett á einum keypsskála?

Ja

Nei

Um ikki, tilskila eigarar, ið eiga ein ongarlut, ið er størri enn 25%.
Navn:

P-tal:

Navn:

P-tal:

Um eigarin er eitt vinnufelag, skal upplýsast, hvør tann ítøkiligi fysiski personurin er ið eigur – hetta skal eisini gerast um talan er um fleiri feløg í
einum samtaki. Tað er bert neyðugt at tilskila eigarar við einum ognarluti yvir 25%. Eigarar skulu geva avrit av góðkendum samleikaprógvi.

10. Handlar felagið
egna vegna?

Ja

Nei

Um ikki, greið frá, hvørs vegna felagið handlar, og hvat slag av flytingum felagið
ger vegna triðjamann:

Um triðimaður (felag ella persónur) er ein ítøkiligur eigari av ognunum, skal viðkomandi koma við samleikaprógvi og útfylla eitt viðkomandi
oyðublað.

11. Fer kundasambandið
at fevna um regluligar
peningaflytingar, har
upphæddin verður tikin
út í reiðum peningi
(t.d. á kontu hjá
móttakaranum)?

12. Eigur tú ella hevur tú
verið eigari av einum virki,
ið er farið á húsagang ella
er tvingsilsupployst?

Ja

Nei

Um ja, greið nærri frá hesum flytingum:

Ja

Nei

Um ja, greið nærri frá orsøkini:

BankNordik · Tlf. +298 330 330 · Faks +298 316 950 · www.banknordik.fo

Undirritaði váttar við hesum við trú og heiður, at givnu upplýsingar til BankNordik eru rættar og fullfíggjaðar, og at undirritaði
hevur heimild at stovna konto vegna felagið/lata bankanum upplýsingar. Eg vátti, at eg havi móttikið, lisið og góðtaki „Vanligu
viðskiftatreytir okkara” hjá BankNordik.

tann

20

										Undirskrift kundans

VEGLEIÐING FYRI YMISKU VINNUFELØGINI
Áhugafeløg/felagsskapir og Grunnar
Áhugafeløg og grunnar við V-tali skulu lata inn:
■	
Útskrift frá Partafelagsskránni (Skáseting Føroya) og
Vinnuprógv frá Taks.
Áhugafeløg og grunnar, við ella uttan V-tal skulu eisini lata inn:
■	
Viðtøkurnar hjá áhugafelagnum, sum vísa hvør kann
tekna áhugafelagið
■ Seinastu aðalfundafrásøgnina
■	
Frásøgn frá nevndarfundi við skjalprógvi fyri hvussu nevdnin
er samansett (um hetta ikki sæst á aðalfundafrásøgnini)
■	
Samleikaprógv* frá teimum undirskrivingarheimilaðu og
møguligum fulltrúum.
Undirskrivingarheimilaði er fylgjandi:
■	
Tann ella teir fysisku persónar, ið sambært viðtøkunum hjá
felagsskapinum kunnu binda áhugafelagið. Harafturat
skal tað eisini síggjast í viðtøkunum, hvussu hesin/hesi
kunnu tekna áhugafelagið (tekningarreglur).
■	
Aðalfundafrásøgnin vísir, hvussu nevndin er samansett,
og bankin skal hava avrit av samleikaprógv fyri øllum
fysiskum persónum, ið kunnu tekna áhugafelagið.
Einstaklingavirki
■ Vinnuprógv frá TAKS
■	
Samleikaprógv frá eigara* av fyritøkuni og
undirskrivingarheimilaða og møguligum fulltrúa.
Smápartafeløg Sp/F, Partafeløg P/F, Íverksetarafeløg ÍVF
■	
Útskriv frá Partafelagsskránni (Skáseting Føroya) við
upplýsingum um leiðslu og tekningarreglur og Vinnuprógv
frá TAKS
■	
Tær nýggjastu viðtøkurnar
■ Eigarabókin hjá fyritøkuni
■	
Koncerndiagram, um so er at tað ikki ber til at finna
fram til eigarabygnaðin
■	
Samleikaprógv* frá reellu eigarum**,
undirskrivingarheimilaðum og møguligum fulltrúum.

Íognarfeløg Í/F
■	
Útskriv frá Partafelagsskránni (Skráseting Føroya) og
Vinnuprógv frá Taks
■	Møguligur íognarsáttmáli.
	
a.	
Um so er at eigarar eru feløg, skal ein íognarsáttmáli
fyriliggj.
b. 	Um eingin íognarsáttmáli fyriliggur krevur bankin at fáa
viðtøkur, ið skjalprógva hvussu felagið verður bundið.
■	
Yvirlit yvir eigara- og ræðislutfalli. Hetta verður nýtt til at
finna reellu eigararnar í felagnum.
■	
Samleikaprógv* frá reellu eigarum** og undirskrivingar
heimilaðum og møguligum fulltrúum.

*Fylgjandi skjalaprógv kunnu góðkennast:
■ Galdandi pass ella koyrikort
■	
Kundar við bústaði uttanlands, skulu skjalaprógva bústað og útlendska
persónnummari – hetta skjalaprógvast við útskrivi frá almenna
mynduleikanum í heimlandinum.
**Reellu eigarnir hjá fyritøkuni eru:
	
Tann ella teir fysisku persónar, ið beinleiðis ella óbeinleiðis eiga ella hava
ræði yvir fyritøkuni ella hava ræði á meiri enn 25 % av íløgunum
ella atkvøðurættindunum. Um tað ikki eru persónar sum eiga/hava ræði á
meiri enn 25 %, er tað leiðslan í fyritøkuni sum er reellur eigari.
■	
Um fyritøkan heilt ella partvíst er átt av eini aðrari fyritøku, skal bankin
eisini hava skjalaprógv fyri ræðis- og eigaralutfalli
■	
Ein reellur eigari kann eisini vera tann/teir fysiskir persónar, sum á
annan hátt hava ræði á leiðsluni í fyritøkuni. Hetta kann vera avtala
í eigarasáttmálanum ella í einum veðsetingarsáttmála – í so fall skal
bankin eisini hava avrit av hesum sáttmálum. Um fyritøkan er skrásett á
marknaðinum, skulu slík skjalaprógv ikki latast fyri reellu eigararnar.
■
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