
Overførselsservice  
Aftale  for  beløbsafsender    

 

  
 

Customer Services – Payments 
Telefon: 44 89 27 20 
Telefax: 44 89 23 98 

E-mail via www.nets.eu/kontakt 
 

 

 
Nets  Denmark  A/S  
Lautrupbjerg 10 
Postboks 500 
2750 Ballerup 

 
 
Oplysninger  om  beløbsafsender  
CVR-nr.  
  

PBS  nr.  (Udfyldes af Nets)  

Firmanavn  

Adresse    

Post  nr.  og  By  
  

Telefon  nr.   e-mail  

 
Aftalen  omfatter  
Sæt x Jeg ønsker at indgå 

aftale om 
Overførselsservice   

Jeg har læst og accepteret ”Generelle regler for Overførselsservice”. Beløbsoverførsler vil ske i henhold til de gældende 
regler for den tilknyttede betalingskonto i kontoførende pengeinstitut. Beløbsoverførsler kan blive afvist, såfremt der ikke 
er dækning på kontoen. Jeg accepterer, at Nets kan fremsende fakturaer til mig, som hæves på kontoen. 

Sæt x Jeg ønsker at opsige 
aftale om 
Overførselsservice   

Udfyldes med beløbsafsenders CVR-nr.,  Reg.nr.,  Konto nr. samt dispositionsdato  for  sidste  overførsel under aftalen. 

Sæt x Jeg ønsker at anvende 
en anden 
dataleverandør end 
mig selv 

Udfyldes med dataleverandørs  CVR-nr., hvis beløbsafsender ikke selv er dataleverandør. 
 

Sæt x Jeg ønsker at benytte 
NemKonto  baserede 
udbetalinger 

Betalingsafsender indgår hermed aftale om tilslutning til behandling af NemKonto baserede udbetalinger med Nets 
Denmark A/S, CVR-nr. 20 01 61 75. Jeg har læst og accepteret de vilkår, der fremgår af ”Vilkår for aftale om tilslutning til 
behandling af NemKonto baserede udbetalinger” og bilaget ”Model for betalingsafsenders underretning til 
betalingsmodtager”. 

 
 
Oplysninger  om  den  tilknyttede  betalingskonto  i  pengeinstitut 
Reg.  nr.   Konto  nr.  

 
 
 
Pengeinstituttet godkender med sin underskrift, at ovenstående konto må bruges til Overførselsservice, samt at Nets må hæve sine 
fakturerede ydelser automatisk på kontoen. 
 
 
 
Tegningsberettigedes  underskrift    

Dato og underskrift fra beløbsafsender Dato og stempel/underskrift fra pengeinstitut 
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