Fodboldagenterklæring
for
fodboldagentvirksomhed drevet
i personligt regi

Fornavn(e)

Efternavn(e)

Fødselsdato

Fuldstændig permanent adresse
(Inklusiv telefonnummer og e-mailadresse)

Undertegnede,
(Fornavn(e) og efternavn(e) på den, der driver fodboldagentvirksomhed i selskabet)

ERKLÆRER HERVED, AT:
1.

Jeg forpligter mig til at respektere og overholde alle ufravigelige bestemmelser i gældende national og
international lovgivning, herunder særligt bestemmelser vedrørende forhandling og indgåelse af kontrakter i
forbindelse med min virksomhed som fodboldagent. Jeg accepterer endvidere at være bundet af DBUs, UEFAs
samt FIFAs love og regler i forbindelse med min virksomhed som fodboldagent.

2.

Jeg ikke har ansættelse, tillidspost eller økonomisk interesse i (I) FIFA, (II) en konføderation, (III) et nationalt
forbund, (IV) en liga, (V) en klub eller (VI) organisation eller (VII) et selskab, som er forbundet med de nævnte
organisationer. Ved tvivl om en potentiel eller aktuel interessekonflikt accepterer jeg at fremlægge alt relevant
materiale.

3.

Jeg ikke har ansættelse som official, således som dette begreb er defineret i punkt 3.3 i DBUs reglement for
fodboldagenter, og at jeg heller ikke vil få en sådan stilling inden for den nærmeste fremtid.

4.

Jeg har et godt omdømme og vedlægger en ren straffeattest.

5.

Jeg, i henhold til punkt 14.6 i DBUs reglement for fodboldagenter, ikke vil modtage eller betale beløb, som
en klub skal betale en anden klub i relation til en transferaftale, såsom transferbeløb, træningskompensation,
solidaritetsbetaling og andel af et fremtidigt transferbeløb.

1

En fodboldagent fra et land, som ikke udsteder attester ud fra tilsvarende kriterier, skal vedlægge anden dokumentation

af tilsvarende karakter.

6.

Jeg, i henhold til punkt 14.8 i DBUs reglement for fodboldagenter, ikke vil modtage betaling fra parterne, hvis den
pågældende spiller ikke er fyldt 18 år på tidspunktet for spillerkontraktens eller transferaftalens indgåelse.

7.

Jeg hverken direkte eller indirekte vil deltage eller på anden måde være involveret i væddemål, spil, lotterier,
manipulation (”matchfixing”), tilsvarende uetisk adfærd (”betting”) og lignende i forbindelse med fodboldkampe.
Jeg accepterer, at det er mig forbudt at have en aktiv eller passiv økonomisk interesse i selskaber, virksomheder,
organisationer mv., som beskæftiger sig med at fremme, formidle, arrangere eller gennemføre sådanne
væddemål, spil, lotterier mv.

8.

Jeg giver mit samtykke i henhold til DBUs til enhver tid gældende reglement for fodboldagenter til, at DBU kan
opnå fuldstændige oplysninger om alle beløb uanset art, som en klub eller spiller betaler mig for mine ydelser
som fodboldagent.

9.

Jeg giver mit samtykke i henhold til DBUs til enhver tid gældende reglement for fodboldagenter til, at DBU, UEFA
og FIFA om nødvendigt af hensyn til deres undersøgelser kan få adgang til alle kontrakter, aftaler og dokumenter
i forbindelse med min virksomhed som fodboldagent. Tilsvarende giver jeg mit samtykke til, at de nævnte
organisationer tillige kan få adgang til anden relevant dokumentation fra andre parter, som rådgiver om, formidler
eller tager aktiv del i de forhandlinger, som jeg er ansvarlig for.

10.

Jeg giver mit samtykke i henhold til DBUs til enhver tid gældende reglement for fodboldagenter til, at DBU
opbevarer og behandler eventuelle data med henblik på offentliggørelse.

11.

Jeg giver mit samtykke i henhold til DBUs til enhver tid gældende reglement for fodboldagenter til, at DBU
offentliggør oplysninger om eventuelle disciplinære sanktioner, der iværksættes mod mig, samt oplyser FIFA
herom.

12.

Jeg er fuldt ud indforstået med og accepterer, at denne erklæring vil blive videregivet til medlemmerne af DBUs
kompetente organer.

13.

Jeg har følgende yderligere bemærkninger og iagttagelser:

Jeg har afgivet denne erklæring i god tro, og erklæringens korrekthed er baseret på de oplysninger, som jeg på
nuværende tidspunkt har adgang til, og jeg er indforstået med, at DBU i nødvendigt omfang kan kontrollere,
om oplysningerne i denne erklæring er korrekte. Jeg er endvidere indforstået med, at hvis der sker ændringer i
ovennævnte oplysninger efter, at jeg har afgivet denne erklæring, skal jeg straks meddele dette til DBU.

(Sted og dato)

(Underskrift)

