Vi udbetaler Gramex-vederlag via NemKonto
Gramex bruger NemKonto
Gramex bruger NemKonto, når vi udbetaler
penge til dig. Det gør vi for at effektivisere
betalinger fra os til dig og gøre det så nemt
som muligt for os og for dig.

Hvad betyder det for dig?
At vi bruger NemKonto betyder, at du ikke
længere skal sende dine kontooplysninger til
os. Vi får automatisk besked om din NemKonto
via dit CPR/CVR-nummer.

Sådan foregår en udbetaling i praksis
• Når Gramex har penge klar til udbetaling til
dig, indgiver vi en betalingsmeddelelse til
NemKontosystemet via vores bank.
•

Hvis du er en fysisk person, vil du i
betalingsmeddelelsen være identificeret
ved dit CPR-nummer.

•

Hvis du er en såkaldt juridisk person (altså
fx en virksomhed), vil identifikationen ske
via det CVR-nummer, der hører til
virksomheden.

•

•

NemKonto-systemet påfører automatisk
betalingsmeddelelsen din NemKonto og
sender betalingsmeddelelsen inklusive
kontonummeret tilbage til vores bank.
Banken udbetaler beløbet til din
NemKonto. Du har typisk pengene på din
konto inden for to bankdage.

Hvilken konto er din NemKonto?
Din NemKonto er den lovpligtige bankkonto,
som også offentlige myndigheder bruger til at
overføre penge til dig. Er du i tvivl om, hvilken
konto der er din NemKonto, kan du kontakte dit
pengeinstitut eller ringe til NemKonto Support
på telefon 44 60 63 68 eller skrive til dem på
support@nemkonto.dk.

Hvilke oplysninger har NemKonto om dig?
Du kan kontakte NemKonto Support for at få
oplyst, hvilke oplysninger NemKonto har
registreret om dig. Er oplysningerne forkerte,
kan du få dem rettet. Du kan selv se og rette
oplysningerne på www.nemkonto.dk.

Vil du vide mere om NemKonto?
Du kan finde mere information om NemKontosystemet på www.nemkonto.dk. Du kan også
læse mere om reglerne om NemKontoordningen i Lov om offentlige betalinger mv.
(lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007).

Vi passer på dine personoplysninger
Gramex er ifølge databeskyttelsesforordningen
(GDPR) forpligtet til at informere dig om vores
behandling af dine personoplysninger.
Du kan derfor læse, hvordan Gramex
behandler dine personoplysninger, i bilaget
’Orientering om behandling af medlemmernes
personoplysninger’ eller online på Gramex’
hjemmeside her: Behandling af medlemmers
personoplysninger
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