Brugerfuldmagt til benyttelse af Danske Rederiers feriekortsystem
Vi anmoder herved Danske Rederier om at registrere, at nedenfor nævnte bruger har fuldmagt til at
benytte Danske Rederiers feriekortsystem til indberetning og udstedelse af feriekort for virksomheden.
Vi skal ved fuldmagtens underskrivelse bekræfte, at:
•

Virksomheden hæfter for de af brugeren indberettede og udstedte feriekort, ligesom fuldmagten er
gældende indtil tilbagekaldelse sker, og

•

Virksomheden har gjort nedenfor nævnte bruger bekendt med de til enhver tid gældende regler samt
betingelser for deltagelse i Danske Rederiers Feriekortordning. Gældende regler og ordningens
betingelser findes på https://feriekort.danishshipping.dk/

I henhold til virksomhedens tilslutningsaftale attesteres der hermed for oplysningers rigtighed i
nærværende fuldmagt.

AFTALE-NR1:

VIRKSOMHED:

BRUGEROPLYSNINGER

, den

(sted)
NAVN:
E_MAIL:

Bruger

TELEFON:
TYPE (A/B)2:

1

Attestation iht. tilslutningsaftale

Den indmeldte virksomheds CVR-nr anvendes i Danske Rederiers feriekortordning som aftalenummer.

2

Der er to brugertyper i Danske Rederiers feriekortsystem. Disse er henholdsvis A og B brugere. A- brugerne har
den fulde adgang til samtlige oplysninger under den givne aftale, hvorimod B-brugere afgrænses til en eller flere
virksomheder under aftalen. B-brugeres rettigheder defineres ved angivelse af hver enkelt B-bruger i skemaet
nedenfor. Foruden begrænsningerne ved indberetning, er B-brugere begrænset idet de ikke har adgang til at anmode
om annullering af feriekort og ej heller har adgang til oversigter over aftalens medlemmer og brugere.
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B-brugere skal have adgang til følgende tilknyttede CVR-nr/skibe.
Aftale-nr:

Virksomhed:

Medlems-nr*:

Brugerens Navn

Evt. Skibsnavn

(Tilknyttede CVR-nr)

* Medlemsnummer dækker over de til aftalen tilknyttede CVR-nr. Det er på medlemsniveau der
indberettes, hvorfor aftalenummeret også skal fremgå som medlemsnummer, hvis der ønskes indberetning
på dette.

Det er i såvel virksomhedens som Danske Rederiers interesse at fuldmagter holdes ajour. For at ændre i de
aktive brugere/fuldmagter, skal den ansvarlige rette henvendelse på mail til feriekort@danishshipping.dk.
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