Oprettelse af en NemKonto til klyngen
1) Klyngen skal oprette en NemKonto til at modtage betalinger og udbetale honorarer mv.
Foreninger, der modtager betalinger fra det offentlige skal have et CVR-nummer og oprette en
NemKonto til modtagelse af midler. Klyngen oprettes som en almindelig forening – en
ikkeerhvervsdrivende forening hos Erhvervsstyrelsen– og får et CVR-nummer, som bl.a. bruges til
at oprette en NemKonto hos den bank, som I vælger at benytte.
2) Når I har modtaget klyngens CVR-nummer skal der oprettes en NemKonto i en bank
Med CVR-nummeret er vejen til at åbne en NemKonto banet. Tag kontakt til det pengeinstitut,
som I ønsker at bruge og anmod om at få åbnet en NemKonto.
3) Husk dokumentation for de ”tegningsberettigede” i klyngen
Til brug for åbning af en NemKonto skal der være en ”tegningsberettiget” – en officiel
administrator (klyngekoordinator), som har prokura til kontoen samt et par
bestyrelsesmedlemmer. Af hensyn til opfyldelse af hvidvaskningsreglerne skal banken bruge foto
af sundhedskort samt kørekort/pas til oprettelse af kontoen.

😊😊😊😊 Tip Det er smart hvis klyngekoordinator (på generalforsamlingen) tager et foto på
mobiltelefonen af sundhedskort og kørekort/pas for sig selv og de kollegaer, som skal indgå i
bestyrelsen og eventuelt også på en kasserer, hvis man udpeger en sådan til at hjælpe med
pengesagerne.
4) Vælg gerne samme bank, som klinikken anvender i forvejen
Ved benyttelse af samme pengeinstitut, som klyngekoordinator i forvejen bruger i sin klinik, vil
banken ofte se bort fra krav om fotokopi af sundhedskort og kørekort, da klyngekoordinator i
forvejen er registreret. Lægernes Bank har tilkendegivet, at eksisterende kunder, som er
legitimeret, ikke behøver indsende legitimation på ny.
5) Oprettelse af NemKonto – husk følgende:
Ved oprettelse af en NemKonto skal banken bruge klyngens vedtægter og referat af stiftende
generalforsamling (de samme dokumenter, som ved oprettelsen på www.virk.dk).
Klyngekoordinator skal tage stilling til om man vil have et kreditkort tilknyttet NemKontoen,
hvilket kan være en fordel ved indkøb af forplejning til møder mv.

😊😊😊😊 Tip Lægernes Bank har etableret et link på deres hjemmeside til en elektronisk formular,
hvor klyngekoordinator kan oprette en NemKonto og vedhæfte de ønskede dokumenter
(underskrevne vedtægter og referat fra stiftende generalforsamling):
https://www.lpb.dk/Bank/Praksis/Klynge
Det er planen, at der på sigt på Kvalitetsprogrammets hjemmeside – www.kiap.dk – vil være links
til de banker, som ønsker at tilbyde NemKonto til klyngerne.

