
BBB Oprettelse af nye kunde/Konto – Bestilling af kort - Fuldmagtsblanket 
For Barn under 18 år. 

 
Barnets Navn/Efternavn 

 

 
Barnets cpr. nr. 

Kundens eller forældre/værges 

Navn/Efternavn 
 

Kundens eller forældre/værges 

CPR-nr. eller Kontonr. 
 

 
Gade, husnummer/Bygd 

 

 
Postnr. og By 

 

 
Telefon nr. / Mobil nr. 

 

 

Bestiller hermed nyt kort (sæt x) 

 
���� U18/Akiliut kort                      ���� MasterCard Debit (kun over 15 år)                             ���� Visa/Dankort 
 

� Ny kunde                     � Glemt PIN-kode     � PIN-kode ej modtaget   � Kort knækket 
 

� Kort tabt/Kort stjålet     � Ændring af navn    � Kort ej modtaget            � Defekt magnetstribe/chip 
 
Fuldmagt 
Jeg bemyndiger herved KNI Pilersusoq til at forespørge på saldo, samt foretager ind- og udbetaling jf. 
særskilt fuldmagt på bilag. 
 

Formål og omfang 
Jeg har fra og med i dag indgået genne kundeaftale med GrønlandsBANKEN med det formål at være 
privatkunde i banken. Mit kundeforhold skal alene omfatte almindeligt forekommende 
standardbankforretninger, som GrønlandsBANKEN tilbyder privatkunder samt de deraf eventuelle afledte 
øvrige finansielle produkter, eksempelvis private forsikringer. 
Jeg er indforstået med, at jeg skal afgive en ny formålserklæring, hvis mit kundeforhold ændrer sig 
væsentligt fra ovenstående. 
Skatteindberetningspligt 
Jeg erklærer herved, jeg ikke er statsborger i eller skattemæssigt hjemmehørende i andre lande end 
Grønland, og at følgende oplysninger er korrekte: 
Fødested: Grønland/Danmark  
Statsborgerskab: Grønland/Danmark 
Land hvor jeg skattemæssigt hjemmehørende: Grønland 
 
By / Dato 

 

 
Kundens underskrift 

 

 

Aftale om fuldmagt – blankettens øvrige felter (Navn, adresse, by mv. skal også udfyldes) 

 
Jeg ønsker at give fuldmagt til min konto 6471-__________________ 
 
Fuldmagten gives til: 
 
_______________________                 _______________________      ________________________ 
Navn/Efternavn                                       CPR-nr.                                      Underskrift  
                                                                                                                   (for den som skal have fuldmagten) 
 

Nedenstående skal udfyldes af KNI 
 
Legitimation skal altid medsendes, angiv hvad du vedlægger (sæt x) 
 
� CPR-nummerbevis       � Dåbsattest             � Vielsesattest      � Skattekort       
 
� Pas                               �  Kørekort                � Bopælsattest (skal ALTID medsendes for NYE KUNDER) 
 
 
 
Udfyldt af: 

 
 
 
Dato/ By eller Stempel: 

Den udfyldte blanket og bilag faxes eller mailes til GrønlandsBANKEN 

FAX: 34 77 06, MAIL: Callcenter@banken.gl 


