
Umbøn um upprættan av PS-kontu, kassa, gjald- ella kreditkorti

Sí eisini frágreiðing undir oyðublaðnum kassauppgerð EK 25.x

Stovnur:
Við hesum biður undirritaði Gjaldstovuna og aðalráðið um loyvi at upprætta undir:

Stovni: PS-kontu

Gjaldkort
Stovnsnummari: Kreditkort

Kassa
   Kassahámark,  kr.

Endamálið við kontuni (stutt og neyv frágreiðing):

Oftast verður "kassi", her serliga PS-kontur, gjald- og kreditkort, stovnað til eitt ávíst endamál, sum t.d. til inngjaldingar av ávísum slagi.
Endamálið við kontuni skal verða greinað, og hvussu nógv av peningi krevst at vera í kassanum (kassahámark), fyri at stovnurin
skal røkja sínar uppgávur. Stovnur eigur ikki at brúka kontuna til annað endamál enn tað, kontan upprunaliga varð ætlað til. Greinað
verður í roknskaparreglugerðini fyri stovnin, hvørjar rørslur fara fram yvir kontuna.

Undirritaði stovnsleiðari hevur í sambandi við, at nýggj konta verður upprættað, stovnsett virknar og tryggar mannagongdir, og eru øll
viðurskifti hesum viðvíkjandi greinað í roknskaparreglugerðini. Sí part 1.2 Ábyrgdarøki og part 5 Umsiting av gjaldingum - kassi í
roknskaparrundskrivinum. Viðkomandi, sum skal umsita økið, hevur nøktandi fakligan førleika (sí part 1 í roknskaparreglugerðini).

Undirskrift og stempulDagf.
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(Váttar annar enn stovnsleiðarin stovnan av kontum, skal avrit av roknskaparreglugerðini verða lagt við sum skjalprógv fyri heimildini.)

Aðalráðið góðkennir omanfyristandandi.

Góðkenning aðalráðsins:
Góðkenning aðalráðsins er neyðug, um tað er fyrstu ferð, at stovnurin søkir um at fáa stovnað kontu í peningastovni til endamálið. 
Sama er galdandi fyri kassa.

Føroya Gjaldstova hevur viðgjørt málið:

Viðmerkingar og treytir:
Er óskil í avstemmingum e.t., so kann Gjaldstovan taka góðkenningina aftur.

Kontustrongur í FSL:

N.B.: Áðrenn Gjaldstovan kann skráseta PS-kontu, gjald- og kreditkort í FSL-skipanini, skal hon hava upplýst: Skrásetingarnr.,
kontunr., kontuslag og endamál við kontuni.

Bankakontunummar.:

Tá ið Gjaldstovan hevur góðtikið, at kontan verður upprættað, skal Gjaldstovan hava avrit av
byrjanarkontuúrritinum sum skjalprógv fyri upprættingini.

Góðkenning Gjaldstovunar:
Avrit av góðkenningini skal verða sent stovninum

Dagf. Undirskrift og stempul
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