Stovningarskjal – Vinnukundar
Stovnar, fyritøkur, feløg og grunnar
Betri Banki P/F er, eins og aðrir peningastovnar, fevndur av hvítvasklógini. Tað merkir millum annað, at Betri Banki skal kenna sínar kundar.
Tá vit kenna okkara kundar, fáa vit vart teir ímóti misnýtslu av teirra samleika og teirra kontum. Samstundis hjálpa teir okkum at fyribyrgja
og basa fíggjarligum brotsverkum í samfelagnum. Les meira um hetta á okkara heimasíðu.
Fyri at gerast vinnukundi hjá Betri Banka, skalt tú útfylla hetta stovningarskjal og lata okkum tær upplýsingar, vit biðja um. Flestu teigar
skulu útfyllast.

1. Hvørjum kunnu upplýsingarnar fáast til vega frá?
Navn á felagnum/virkinum

V-tal

Bústaður

Postnummar

Teldupostur

Telefonnummar

Tjóðskapur / Heimstaður / Land

Fartelefon

Bygd/Býur

2. Samleikaprógv
Útskrift frá partafelagsskránni

Útskrift frá vinnuskránni

Eigarabók

Aðalfundarfrásøgn

Viðtøkur

Stovningarsamtykt

Annað

3. Skattaviðurskifti
Er virkið ella hevur virkið verið undir skattskyldu í USA ella øðrum londum?

Nei

Ja

Um ja, sig frá hvørjum londum, og í hvørjum tíðarskeiði (byrjanar- og endadagfesting)
Land

Dagf. fyri byrjan

Dagf. fyri endan

TIN nummar hjá virkinum*

*

TIN nummar er útlendska v-talið. T.d. í DK er tað CVR-nr. Skal skjalaprógvast við útskrift frá myndugleikanum.
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4. Virksemi og endamál
Útgreinan av virkseminum

Av hvørjum slagi verður viðurskifti títt við bankan (set fleiri krossar)?
Dagligur rakstur

Lán/kreditt

Ognarrøkt

Annað endamál:

Er felagið skrásett á virðisbrævamarkanði?

Uppsparing

Ja

Borgan

Nei

Um ja, hvar

5. Virkisvav
Væntaðar flytingar inn á kontur hjá felagnum
Árligar flytingar tilsamans í kr.:
Væntaði inngjøld í reiðum peningi
Árligu inngjøld tilsamans í kr.:

Størsta inngjald í kr.:

Fer kundasambandið at fevna um reglulig útgjøld, har upphæddin verður tikin út í reiðum peningi?

Ja

Nei

Um ja, greið nærri frá hesum flytingum:
Væntaðar flytingar til útlond
Tal av flytingum um árið:

Tilsamans um árið í kr.:

Hvørji lond flyta tit til?
Væntaðar flytingar úr útlondum
Tal av flytingum um árið:

Tilsamans um árið í kr.:

Hvørjum londum koma flytingar frá?
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6. Eigarar
Er nakar veruligur eigari?

Ja

Nei

(Ein veruligur eigari er ein likamligur persónur, sum eigur ella á annan hátt ræður yvir felagnum. Um felagið er eitt partafelag, kann tað
t.d. vera við at eiga meir enn 25 % av partabrøvum, ráða yvir meir enn 25 % av atkvøðurættindum ella á annan hátt ráða yvir leiðslu
felagsins)
Um ja, hvørji eru tey?
Navn

Bústaður

P-tal

Kundi í Betri Banka?
Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Omanfyristandandi skulu prógva sín samleikab).
Er ella hevur nakar av omanfyri nevndu veruligu eigarum verið eigari av virkið, ið er fari á húsagang ella blivi
tvingsilsupployst seinastu 5 árini? (umfatar ikki partabrøv í feløgum skrásett á virðisbrævamarknaði)
Um ja, greið nærri frá orsøkini

7. Heimild at tekna felagið
Hvørji manna nevnd og stjórn felagsins?
Navn

P-tal

Bústaður

Heiti

Politiskt
útsettur
persónur
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei

Tey, sum manna nevnd og stjórn felagsins, skulu prógva sín samleikab).
Eru avmarkingar í heimildini?
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Hava onnur enn tey, ið framganga av tekningarútskriftalista, heimild at tekna felagið, t.d. sambært viðtøkum
/ fulltrú / prokura / ella undirskriftsalista?

Ja

Nei

Um ja:
Navn

Bústaður

P-tal

Slag av heimild

Omanfyristandandi skulu prógva sín samleikab).

8. Rættindi hjá triðjamanni
Er felagið sjálvt endaligi eigarin av fíggjarognunum, sum verða fluttar til bankan ella á annan hátt fara um kontuna?

Ja

Nei

Er talan um, at triðimaður er veruligi eigarin av fíggjarognunum, skal viðkomandi útfylla stovningarskjal og prógva sín samleika.

Upplýsingar um veruliga eigaran (triðjamann) av fíggjarognunum:
Navn

P-tal ella føðidagur / Passnummar

Bústaður

Postnummar

Land

Telefon / Fartelefon

Bygd/Býur

Hvør er upprunin til fíggjarognirnar?
Hvør er orsøkin til at fíggjarognir hjá triðjamanni skulu inn á kontuna ella á annan hátt skulu umvegis kontuna hjá felagnum?

Eg vátti við hesum við trú og heiður, at tær upplýsingar, ið eg havi latið Betri Banka P/F eru beinar og fullfíggjaðar.
Eisini vátti eg at hava móttikið, lisið og góðtikið “Vanligu viðskiftatreytir” hjá Betri Banka P/F.

Staður og dagfesting
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Vegleiðing
Áhugafeløg/felagsskapir og Grunnar
Áhugafeløg og grunnar við V-tali skulu lata inn:
■ Útskrift frá Partafelagsskránni (Skáseting Føroya) og Vinnuprógv
frá TAKS.
Áhugafeløg og grunnar, við ella uttan V-tal skulu eisini lata inn:
Viðtøkurnar hjá áhugafelagnum, sum vísa hvør kann tekna
áhugafelagið
■ Seinastu aðalfundafrásøgnina
■ Frásøgn frá nevndarfundi við skjalprógvi fyri hvussu nevndin er
samansett (um hetta ikki sæst á aðalfundafrásøgnini)
b) frá teimum undirskrivingarheimilaðua) og
■ Samleikaprógv
møguligum fulltrúum.

Íognarfeløg Í/F
■

■

■

Smápartafeløg Sp/F, Partafeløg P/F,
Íverksetarafeløg ÍVF
■

■
■
■
■

■

■

Tann ella teir fysisku persónar, ið sambært viðtøkunum hjá
felagsskapinum kunnu binda áhugafelagið. Harafturat skal tað
eisini síggjast í viðtøkunum, hvussu hesin/hesi kunnu tekna
áhugafelagið (tekningarreglur).
Aðalfundafrásøgnin vísir, hvussu nevndin er samansett, og
bankin skal hava avrit av samleikaprógv fyri øllum fysiskum
persónum, ið kunnu tekna áhugafelagið.

b) Fylgjandi skjalaprógv kunnu góðkennast:
■
■

■

Einstaklingavirki
■
■

Útskriv frá Partafelagsskránni (Skáseting Føroya) við
upplýsingum um leiðslu og tekningarreglur
Vinnuprógv frá TAKS
Tær nýggjastu viðtøkurnar, ið eru undirskrivaðar
Eigarabókin hjá fyritøkuni
Koncerndiagram, um so er at tað ikki ber til at finna fram til
eigarabygnaðin
Samleikaprógvb) frá veruligu eigarumc),
undirskrivingarheimilaðuma) og møguligum fulltrúum.

a) Undirskrivingarheimilaði er fylgjandi:
■

■

Galdandi pass ella koyrikort
Kundar við bústaði uttanlands, skulu skjalaprógva bústað og
útlendska persónnummari – hetta skjalaprógvast við útskrivi frá
almenna myndugleikanum í heimlandinum.

Útskriv frá Partafelagsskránni (Skráseting Føroya) og
Vinnuprógv frá Taks.
Møguligur íognarsáttmáli.
■ Um so er at eigarar eru feløg, skal ein íognarsáttmáli
fyriliggja.
■ Um eingin íognarsáttmáli fyriliggur krevur bankin at fáa
viðtøkur, ið skjalprógva hvussu felagið verður bundið.
Yvirlit yvir eigara- og ræðislutfalli. Hetta verður nýtt til at finna
reellu eigararnar í felagnum.
Samleikaprógvb) frá veruligu eigarumc) og
undirskrivingarheimilaðum og møguligum fulltrúum.
Vinnuprógv frá TAKS
Samleikaprógv frá eigarab) av fyritøkuni og
undirskrivingarheimilaða og møguligum fulltrúa.

c) Veruligu eigarnir hjá fyritøkuni eru:
■

■

■

Tann ella teir fysisku persónar, ið beinleiðis ella óbeinleiðis eiga
ella hava ræði yvir fyritøkuni ella hava ræði á meiri enn 25 % av
íløgunum ella atkvøðurættindunum. Um tað ikki eru persónar
sum eiga/hava ræði á meiri enn 25 %, er tað leiðslan í fyritøkuni
sum er veruligur eigari.
Um fyritøkan heilt ella partvíst er átt av eini aðrari fyritøku, skal
bankin eisini hava skjalaprógv fyri ræðis- og eigaralutfalli hjá tí
fyritøkuni
Ein veruligur eigari kann eisini vera tann/teir likamligu persónar,
sum á annan hátt hava ræði á leiðsluni í fyritøkuni. Hetta kann
vera avtala í eigarasáttmálanum ella í einum
veðsetingarsáttmála – í so fall skal bankin eisini hava avrit av
hesum sáttmálum. Um fyritøkan er skrásett á marknaðinum,
skulu slík skjalaprógv ikki latast fyri veruliga eigararnar.

