Fyrirtækjabanki Íslandsbanka
Umboð til úttektar og/eða upplýsingaöflunar
Undirritað
Nafn fyrirtækis:			

Kennitala:

veitir hér með
Nafn umboðshafa:

Kennitala:

Sími:

Fullt og ótakmarkað umboð til að hafa:
Fullan aðgang að öllum upplýsingum um fyrirtækið/félagið sem aðgengilegar eru eða verða í Fyrirtækjabanka Íslandsbanka, þ.m.t. Stöðuyfirliti, kreditkortayfirliti og
millifærsluaðgangi á alla reikninga fyrirtækisins/félagsins.
Skoðunaraðgang að öllum upplýsingum um fyrirtækið/félagið sem aðgengilegar eru eða verða í Fyrirtækjabanka Íslandsbanka, þ.m.t. Stöðuyfirliti, kreditkortayfirlitiog
yfirliti yfir alla reikninga fyrirtækisins/félagsins (endurskoðendaaðgangur). Engin heimild til að greiða út af reikningum fyrirtækisins/félagsins.

Eða
Nánar tilgreindur aðgangur að eftirfarandi bankareikningum:
Reikningsnúmer			

Millif. heimild

Skoð.aðg.

Reikningsnúmer			

Millif. heimild

Skoð.aðg.

Aðgang að eftirfarandi kreditkortum mínum í Fyrirtækjabanka Íslandsbanka:
Kreditkortanúmer

Kreditkortanúmer

Kreditkortanúmer

Kreditkortanúmer

Skoðunaraðgang að öllum öðrum upplýsingum um fyrirtækið/félagið en að framan greinir sem aðgengilegar eru eða verða í Fyrirtækjabanka Íslandsbanka, t.d.
Innheimtuþjónustu, ógreiddum reikningum o.fl.

Aðgangsstýring

Stjórn fyrirtækisins/félagsins veitir umboðsmanni sérstaklega heimild til þess að fá aðgang að Aðgangsstýringu í Fyrirtækjabanka á islandsbanki.is. Í því felst umboð til þess að sækja um aðgang fyrir
nýjan notanda, veita öðrum starfsmönnum fyrirtækisins/félagsins rafrænt aðgangsheimildir að einstökum hlutum Fyrirtækjabankans f.h. fyrirtæksins/félagsins eftir því sem hann telur viðeigandi og
rúmast innan heimildar hans. Í Aðgangsstýringarheimild felst að hægt er að breyta aðgangsheimildum hjá öllum notendum fyrirtækisins í gegnum Fyrirtækjabankann, m.a. hvaða aðgerðir þeir mega
framkvæma og hvaða reikningum og kreditkortum þeir hafa aðgang að. Ef aðrir starfsmenn en umboðsmaður þurfa Aðgangsstýringarheimild þarf fyrirtækið/félagið að veita til þess sérstakt umboð.
Fyrirtækið/félagið ber fulla ábyrgð á öllum aðgerðum sem framkvæmdar eru með réttu notandaheiti og lykilorði sem umboðsmaður hefur úthlutað til starfsmanna fyrirtækisins/félagsins í samræmi við
þetta umboð. Fyrirtækið ber ábyrgð á að heimildir starfsmanna falli niður eða taki breytingum eftir því sem við á.
Þrátt fyrir umboðið áskilur Íslandsbanki sér rétt til að fara ekki eftir fyrirmælum umboðsmanns sem aðgangsstjóra, eða fyrirmælum veittum skv. heimildum annarra starfsmanna fyrirtækisins/félagsins
úthlutuðum af umboðsmanni, telji starfsmenn bankans t.d. að:
i)
fyrirmæli um viðskiptin hafi ekki verið gefin af fyrirtækinu/félaginu,
ii)
vafi leiki á um aðgangsheimild eða efni viðskiptanna,
iii) viðskiptin séu sérstök eða óvenjuleg miðað við fyrri viðskipti,
iv) viðskiptin séu óvenjuleg miðað við það sem almennt tíðkast í sambærilegum viðskiptum, að það brjóti með einhverjum hætti í bága við lög eða reglur að framfylgja viðskiptunum.
Umboðsmaður getur ákveðið að allar framkvæmdar fjárhagslegar aðgerðir í Fyrirtækjabanka viðskiptavinar fari inn í samþykktarferli. Ef umboðsmaður velur að fara inn í samþykktarferlið þarf aðili sem
fyrirtækið/félagið eða umboðsmaður tilnefnir að samþykkja allar fjárhagslegar færslur sérstaklega. Hafi fyrirtækið/félagið eða umboðsmaður ákveðið að fara inn í samþykktarferlið getur umboðsmaður
ekki ákveðið að fara út úr samþykktarferlinu án skriflegrar yfirlýsingar fyrirtækisins/félagsins.
Allt sem umboðsmaður gerir samkvæmt umboði þessu skal vera jafngilt og stjórn félagsins hafi sjálf gert það. Umboð þetta gildir þar til það er afturkallað með skriflegum hætti.

Staður

Dags. (DD.MM.ÁÁÁÁ)

Í stjórn / f.h. umboðsveitanda:

Í stjórn / f.h. umboðsveitanda:

Í stjórn / f.h. umboðsveitanda:

Í stjórn / f.h. umboðsveitanda:

Í stjórn / f.h. umboðsveitanda:

Vitundarvottar:
Nafn og kennitala
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Nafn og kennitala

