
Separat klientkonto
Formularen kan benyttes af advokater, der er kunder i banken i forvejen. Kontakt os, hvis du ønsker at blive kunde.

Til

Dato

Journalnr.

Undertegnede anmoder banken om, at oprette:

Ny klientkonto i DKK

Ny klientkonto i (valuta)

Ophæve klientkonto nr.

og overføre beløbet til

Oplysninger om advokatfirmaet:

CVR-nr.: Kontaktperson

Adresse: E-mail:

Postnr og by: Tlf. nr.

Oplysninger om klienten:

Navn: CPR/CVR-nr.:

Adresse: SE-nr.:

Postnr. og by: Kontonavn:

Dødsbo - Bobestyrer udpeget af skifteretten. Vedlæg skifteretsattest

Dødsbo - øvrige. Vedlæg skifteretsattest og skiftefuldmagt. 

Vedlæg udskrift fra retsbog eller kuratorattest

Andet

Formål med kontoen:

Oplysninger om kontoen:

Kontonr: (udfyldes af banken)

Konto tilmeldes vores Netbank

Konto oprettes som NemKonto for klienten

Hovedkontor:
Ringkjøbing Landbobank A/S Tel. +45 9732 1166 CVR-nr. 37536814
Torvet 1 post@landbobanken.dk BIC/SWIFT: RINGDK22
6950 Ringkøbing www.landbobanken.dk



Separat klientkonto

Attestering:
Jeg/vi bekræfter, at der må hæves renter og gebyrer direkte på klientkontoen.
Jeg/vi bekræfter rigtigheden af oplysningerne om klienten/boet og at kopi af gyldig legitimation vedlægges.
Beløbet er omfattet af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler.
Desuden gælder Ringkjøbing Landbobanks/Nordjyske Banks alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder.

Øvrigt:
For ovennævnte konto gælder samme underskriftsforhold som for løbende klientkonti.
Kontoen bekræftes ved kontobevis i netbanken.
Tilskrevne renter indberettes til Skattestyrelsen på klients CVR/CPR-nr.
Efter formularen er udfyldt og underskrevet sendes den til bobehandling@landbobanken.dk

Advokatfirma og underskrift

Ringkjøbing Landbobank A/S erklærer herved at være bekendt med Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 2010
af 25.10.2021 om godkendelse af Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler,
særligt med hensyn til betingelserne for oprettelse af klientbankkonti i vedtægtens § 8.

Under henvisning hertil erklærer Ringkjøbing Landbobank A/S hermed at være indforstået med, at der ikke for
noget mellemværende, være sig tidligere opstået eller senere tilkommet, med en advokat eller et advokatselskab,
som hos os har oprettet en klientkonto, der udtrykkeligt er betegnet som sådan, kan gøres modregning gældende
overfor kravet om udbetaling af de på klientkontoen indestående beløb. Vedtagelser vedrørende andre allerede
beståede eller senere indgåede engagementer, såsom kassekreditkontrakter eller andet, som hjemler os mod-
regningsret, skal derfor ikke have virkning overfor de som klientkonti betegnede konti.

Ringkjøbing Landbobank A/S erklærer sig ligeledes indforstået med, at der ikke gyldigt kan ske endelig hævning
fra en klientkonto på anden måde end den i vedtægtens § 8, stk. 1, nr. 2 angivne måde.

Hovedkontor:
Ringkjøbing Landbobank A/S Tel. +45 9732 1166 CVR-nr. 37536814
Torvet 1 post@landbobanken.dk BIC/SWIFT: RINGDK22
6950 Ringkøbing www.landbobanken.dk
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