Oplysningsskema til Dataleverandør
Denne blanket skal ikke udfyldes og medsendes sammen med resten af anmodningen til
NemKonto. Når denne blanket er udfyldt vil den indeholde de nøgler, som skal bruges til at
identificere dine betalinger overfor NemKonto og pengeinstitut.
Typisk skal disse oplysninger sendes til jeres dataleverandør (fx SLS og Silkeborg Data), men i
nogle systemer er I selv ansvarlig for at taste dem ind (fx Navision og KMD Udbetaling).
Bemærk, at hvis I ændrer pengeinstitut, skal I også indsende dette skema med ændringerne til
jeres dataleverandør.
Har I spørgsmål til skemaet, kan I få hjælp hos NemKonto supporten på telefon: 44 60 63 68 og
e-mail: support@nemkonto.dk.

CVR-nummer
NemKonto-aftalenummer
(Nummeret vil fremgå af den tilsendte
NemKonto-aftale)
Pengeinstitut-aftalenummer
Jeres udbetalinger via NemKonto vil kun
blive accepteret af jeres pengeinstitut, hvis I
har indgået en aftale med dem om, at I
udbetaler via NemKonto. Denne aftale er
identificeret med en nøgle, som det
udbetalende system skal kende for at sende
betalingerne.
Nøglen betegnes oftest som pengeinstitutaftalenummer, men har forskellige navne
afhængig af pengeinstituttet. Proceduren for
at få denne nøgle afhænger også af
pengeinstituttet. Derfor kan I rette
henvendelse til NemKonto support, der kan
oplyse, hvordan I skal kontakte jeres
pengeinstitut

Udbetalingskonto
Her skal I anføre registreringsnummer og
kontonummer på den bankkonto, hvorfra I
vil foretage udbetalinger via NemKonto. I

kan evt. anføre flere, hvis det er relevant.

LOS-nøgler
Hvis I i anmodningsblanketten har bedt om at få oprettet en eller flere udbetalende-enheder
(bogføringskredse for statslige myndigheder), vil I få tilsendt en nøgle for hver af disse enheder.
Disse nøgler sender NemKonto support til jer, efter I har indsendt den underskrevne
tilslutningsaftale
Hvis I allerede har fået oprettet udbetalende-enheder (typisk kommuner) eller selv har adgang til
at gøre det, skal jeres myndigheds sikkerhedsansvarlig finde nøglen. NemKonto support kan
oplyse, hvem der er sikkerhedsansvarlig hos jer.
Navn på udbetalende
enhed

Kaldenavn

LOS adm. Id.

Underskrift:
Underskrift: ____________________________________________________

