
Side 1 af 5

Spar Nord Forvaltning

Kontohavers navn:

Kontohavers CPR-nummer:

Midlerne stammer fra: ¨ Arv             ¨ Erstatning  ¨ Andet: 

VÆRGE(R)

Navn:     Cpr. nr.:

Adresse:

Postnr./by:

Telefon:

E-mail:

Navn:     Cpr. nr.:

Adresse:

Postnr./by:

Telefon:

E-mail:

Oprettelse af Netbank: ¨ Ja ¨ Nej

¨ Jeg vil gerne kontaktes med henblik på investering i værdipapirer

¨ Jeg ønsker ikke investering

Hvad skal der ske med renteafkastet, hvis der sker investering af midlerne?

¨ Renterne skal indtil videre forblive i Forvaltningsafdelingen

Ønskes renterne overført tilf en konto uden for Forvaltningsafdelingen, udfyldes følgende:

Pengeinstituttets 

navn:

Adresse:

Reg. nr.: Konto nr.:

96 34 40 00

Skelagervej 15

9000 Aalborg

for@sparnord.dk

Oprettelse af nyt kundeforhold 
i Forvaltningsafdelingen (mindreårig)
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Hent Adobe Acrobat Reader på 
get.adobe.com, hvis du ikke kan udfylde 
felterne online.



Side 2 af 5

Spar Nord Forvaltning

Kontohavers navn:

Kontohavers CPR-nummer:

OPLYSNING OM BARNETS INDTÆGTER

(Skal altid oplyses - uanset om beløbene er 0 kr.)

Årlig børnepension efter skat kr.

Årligt børnebidrag  kr.

Forventet afkast af midler under forvaltning kr.

Årligt ordinært børnetilskud kr.

Årligt ekstra børnetilskud kr.

Årligt særligt børnetilskud kr.

I alt    kr.

REGNSKABSPLIGT

Hvis barnet modtager pension, børnebidrag, børnetilskud og eller får udbetalt renter fra 

Forvaltningsafdelingen, skal følgende 3 betingelser være opfydt for, at der ikke skal aflægges 

regnskab:

A) Barnet skal bo hos værgen

B) Værgen skal være en af barnets forældre

C) De samlede indtægter (efter skat) udbetalt til værgen, må ikke overstige 60.000 kr.

Er alle 3 betingelser opfyldt? 

¨ Ja ¨ Nej

96 34 40 00

Skelagervej 15

9000 Aalborg

for@sparnord.dk

Oprettelse af nyt kundeforhold 
i Forvaltningsafdelingen (mindreårig)
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Side 3 af 5

Spar Nord Forvaltning

Kontohavers navn:

Kontohavers CPR-nummer:

HVIDVASKOPLYSNINGER - HVIS DEN MINDREÅRIGE IKKE HAR ANDRE KONTI I SPAR NORD END 

FORVALTNINGSKONTOEN, SKAL ALLE FELTER UDFYLDES MED 0 (NUL)

Årlig kreditomsætning

Hvor stor forventer du den årlige indtægt efter skat 

kommer til at være?  kr.

¨ Løn ¨ Børnepension ¨ Lommepenge

¨ Opsparing fra forældre/bedsteforældre ¨ Andet / angiv art:

Kontante indbetalinger

Hvor ofte forventer du, at der foretages kontante indbetalinger med kort i pengeautomater

¨ Aldrig ¨ Dagligt ¨ Ugentligt ¨ Månedligt  ¨ Halvårligt

Hvor stor forventer du at de største kontante indbetalinger bliver? kr.

Sum af alle kontante indbetalinger pr. år. kr.

Indbetalinger fra 3. mand

Hvor mange overførsler forventer du at der sker via mobilepay, 

Spar Nord Bank, fremmed pengeinstitut 

samt løn-, pensionsindbetalinger mv. pr. år     stk.

Kontante udbetalinger

Hvor ofte forventer du kontante udbetalinger med kort i pengeautomater

¨ Aldrig ¨ Dagligt ¨ Ugentligt ¨ Månedligt  ¨ Halvårligt

Største kontante udbetaling

Hvor stor forventer du den største kontante udbetaling bliver? kr.

Sum af alle kontante udbetalinger pr. år kr.

Har den mindreårige overførsler til/fra udlandet?

¨ Ja ¨ Nej

96 34 40 00

Skelagervej 15

9000 Aalborg

for@sparnord.dk

Oprettelse af nyt kundeforhold 
i Forvaltningsafdelingen (mindreårig)



Side 4 af 5

Spar Nord Forvaltning

Kontohavers navn:

Kontohavers CPR-nummer:

Politisk eksponerede personer (PEP)

Har personen under værgemål et eller flere af følgende erhverv:

 ❑ Nej

 ❑ Statschef, regeringschef, minister, viceminister eller assisterende minister

 ❑ Medlem af folketinget eller EU-parlamentet

 ❑ Medlem af hovedbestyrelsen eller lignende for et politisk parti repræsenteret i Folketinget

 ❑ Højesteretsdommer eller Europæiske menneskerettighedsdomstol

 ❑ Medlem af revisionsrater eller bestyrelsen i nationalbanken

 ❑ Ambassadør eller Chargé d’affairs

 ❑ General eller admiral i det danske militær

 ❑ Medlem af direktionen eller bestyrelsen i en statsejet virksomhed

 ❑ Generaldirektør, direktør, vicedirektør eller medlem af bestyrelsen i en international organisation

såsom FN, Europarådet eller øvrige organer inden for EU.

Har personen under værgemål et nært familiemedlem med ovenstående erhverv? 
(Nært familiemedlem er: Ægtefælle, registreret partner, samlever, forældre samt børn og disses 
ægtefæller, registrerede partnere og samlevere)

 ❑ Nej

 ❑ Ja

Hvis ja, Hvem er personen under værgemål i familie med, og hvad er personens erhverv?

Har personen under værgemål et nært samarbejde med en person med ovenstående erhverv?
(F.eks. at personen under værgemål ejer en virksomhed med én af ovenstående, eller har haft et 
samarbejde, som har varet en vis tid)

 ❑ Nej

 ❑ Ja

Hvis ja, hvem og hvad er personens erhverv?

96 34 40 00

Skelagervej 15

9000 Aalborg

for@sparnord.dk

Oprettelse af nyt kundeforhold 
i Forvaltningsafdelingen (mindreårig)



Side 5 af 5

Spar Nord Forvaltning

Kontohavers navn:

Kontohavers CPR-nummer:

ERKLÆRING OM SKATTEINDBERETNINGSPLIGT FOR DEN MINDREÅRIGE - SKAL UDFYLDES

Navn :

Adresse  :

Adresse  : 

Cpr.-nummer :  

Danmark indgår i det internationale samarbejde om korrekt skatteindberetning. 

Det er Spar Nord Bank A/S i henhold til den danske skattelovgivning forpligtiget til at bede dig bekræfte 

følgende person- og skatteforhold. 

UNDERTEGNEDE ERKLÆRER HERVED, AT FØLGENDE OPLYSNINGER ER KORREKTE OG FYLDESTGØRENDE 

FOR DEN MINDREÅRIGE - SKAL UDFYLDES

Fødselsdato :                       

Fødeland og fødeby :       

Statsborgerskab :                

Lande hvor personen under værgemål er skattemæssigt hjemmehørende :    

Eventuelt TIN nr. :

Personen under værgemål er således ikke Statsborger i eller skattepligtig hjemmehørende i andre 

lande end ovennævnte.

Hvis Spar Nord Bank A/S har behov for uddybende oplysninger, kan jeg blive kontaktet herom. 

Jeg forpligter mig til at give Spar Nord Bank A/S besked hurtigst muligt, hvis ovennævnte oplysninger 

ændrer sig, idet der i så fald skal udfærdiges en ny erklæring om skatteindberetningsforhold. 

Jeg erklærer ved min underskrift at jeg ønsker ovennævnte kundeforhold oprettet i 

Spar Nord Forvaltning og ovennævnte skattemæssige forhold er korrekte. 

Er du eneværge:  ¨ Ja ¨  Nej

Hvis du ikke er eneværge, skal begge underskrive dette spørgeskema.

Dato:    

Underskrift af værge

Dato:    

Underskrift af værge

Vedlagt:

¨  Værgebeskikkelse

¨  Årsopgørelse fra Skat

¨  Anden legimitation

¨  Engagementsoversigt fra andet pengeinstitut

¨  Vederlagsbevilling

¨  R75 eller aktiv/passivopgørelse

96 34 40 00

Skelagervej 15

9000 Aalborg

for@sparnord.dk

Oprettelse af nyt kundeforhold 
i Forvaltningsafdelingen (mindreårig)
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