
Nets Denmark A/S, +45 44 89 24 80, www.nets.dk/payments, CVR-nr. 20 01 61 75

Ve
rs

io
n 

DK
 2

01
7-

12

ÆNDRING AF REGISTRERINGS- OG KONTONUMMER 
TIL DIN INDLØSNINGSAFTALE
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Blanketten skal sendes sammen med dokumentation for at den angivne konto tilhører din forretning. 

CVR-nr. (otte cifre):

Tlf:

Forretningens daglige navn:

E-mail: Dato for ikrafttræden (dd/mm/åååå):Kontaktperson:

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 

KONTOOPLYSNINGER

Tidligere reg.- og kontonr.: Nyt reg.- og kontonr.:

Transaktionsvaluta: Swift:Valuta til afregning:

Banknr. BL (ved tysk konto): Banknr. SC (ved engelsk konto):

Hvis udenlandsk konto:
IBAN:

ÆNDRINGEN SKAL GÆLDE FØLGENDE AFTALER

 Dankort – oplys forretningsnr. (syv cifre):

 Mastercard, Visa, JCB og UnionPay – oplys forretningsnr. (syv cifre):

 American Express – oplys forretningsnr. (ti cifre):

DatoUnderskrift tegningsberettiget

OBS:
Du kan ikke skifte CVR-nr. eller lave ejerskifte af indløsningsaftalen. Du skal i stedet søge om en ny aftale.
Husk at vedlægge dokumentation fra banken på den nye konto – vi kan ikke ændre din konto uden.

SEND BLANKET OG DOKUMENTATION SOM

 Via e-mail
 Indscannet dokument til 

kontoskift-dk@nets.eu

 Pr. post
 Nets Denmark A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup,  

Att.: CSE Baltic & Account Mgnt. DK & NO

 Pr. fax
 44 86 09 42

Hvis der er ændringer i virksomhedens ejerkreds, som betyder, at der er tilføjet personer, der ejer mere en 25 % skal du skrive fulde navn og fødselsdato på de personer.

Fulde navn: Fødselsdato:

Dokumentationen skal være en af følgende: 

•  Kopi af kontoudtog
•  Bekræftelse fra banken – sendt direkte til Nets Denmark A/S via e-mail   
 (kontoskift-dk@nets.eu)
•  Bankens stempel og bankrådgivers underskrift på denne blanket

Følgende skal fremgå:

• Bankens navn 
• Virksomhedens fulde juridiske navn og/eller CVR-nummer 
• Reg.- og kontonummer

Fulde navn: Fødselsdato:

Fulde navn: Fødselsdato:
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