TEGNINGSBLANKETT / BETALINGSFULLMAKT
VERDIPAPIRFOND

KUNDEOPPLYSNINGER
Navn (person/foretak) – («Bestiller»):

Person- eller organisasjonsnummer:

Adresse:

Postnummer:

Kontaktperson/fullmaktshaver (for foretak):

Statsborgerskap:

Tlf.:

E-post:

Poststed:

Norsk
Megler:

Ny kunde:

Ved etablering av nytt kundeforhold må følgende dokumentasjon vedlegges:
For privatpersoner: Bekreftet kopi av legitimasjon (pass, førerkort, bankkort) eller signering via BankID. For foretak: Firmaattest (ikke eldre enn tre
måneder), samt bekreftet kopi av legitimasjon for foretakets signaturberettigede (pass, førerkort, bankkort) eller signering via BankID.

FOR JURIDISKE PERSONER – EVT. REELL(E) RETTIGHETSHAVER(E)
Navn:

Person- eller organisasjonsnummer:

Eierandel (%):

Navn:

Person- eller organisasjonsnummer:

Eierandel (%):

Eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eiendelene eller stemmene hos kunden – Eget vedlegg kan her benyttes.

TEGNING/BESTILLING
Beløp

Fond

Fondets kontonummer:

1503.12.89537

Trend Global
Registrer fondsandelene på min aksjesparekonto hos Norse Forvaltning
Jeg ønsker å etablere ny aksjesparekonto hos Norse Forvaltning i forbindelse med tegningen

Fondsandeler vil ikke bli tildelt før all nødvendig dokumentasjon er sendt inn og registrert. Tegningen/kursen gjelder fra den dagen tegningsbeløpet
er på fondets konto. Fondet har ikke tegningsgebyr eller innløsningsgebyr. Forvaltningshonoraret til Norse Forvaltning AS er 2 % p.a.
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen,forvalters
dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.Se prospekt på
www.norseforvaltning.no for nærmere informasjon om fondet.

TREKKFULLMAKT
Betalers navn:

Tidspunkt for trekk:

Betalers bankkonto:

Beløp som skal belastes:

Undertegnede gir med dette betalingsmottaker fullmakt til, gjennom betalingsmottakers bank, å belaste ovennevnte konto for overføring til
betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for denne tegning/bestilling. Undertegnede gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente
opplysninger om at undertegnede har disposisjonsrett til oppgitt konto, samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Fullmakten er
gyldig i inntil 7 virkedager etter at fullmakten er avgitt. Skal belastningen skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil 7 virkedager etter den dato
belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten.

ERKLÆRING
Jeg/vi er Amerikansk(e) statsborger(e):
Jeg/vi er bosatt(e) eller er skattepliktig(e) til USA:

(Hvis ja, vennligst fyll ut eget skjema)
(Hvis ja, vennligst fyll ut eget skjema)

Jeg/vi er folkeregistrert(e) i Norge:
Jeg/vi er en politisk eksponert person eller nærstående til en slik:

(Hvis ja, vennligst fyll ut eget skjema)

Formål med investeringen:

Langsiktig sparing

Likviditetsplassering

Annet, spesifiser:

Investeringens opprinnelse:

Lønn, sparekonto e.l.

Arv eller gave

Annet, spesifiser:

Bestillingen er bindende. Undertegnede er myndig, har nødvendig signaturrett, og bekrefter at de opplysninger som er gitt på denne blanketten er
korrekte. Undertegnede samtykker i å mottainformasjon om fondet elektronisk. Dette innbefatter også årsoppgave og kvitteringer, samt
informasjon som nyhetsbrev og produktinformasjon.
Norse Forvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Ansatte i Norse
Forvaltning AS er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltningsselskapet kan andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt
kreve retting av feil. Mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes på www.norseforvaltning.no
Sted:

Dato:

Signert:

Norse Forvaltning AS – Klingenberggaten 7a – Postboks 2027 Vika – 0125 Oslo
Tel: (+47) 22 04 80 70 – Faks: 22 04 80 31 – post@norseforvaltning.no – Org. Nr. 991 926 623

Vilkår for Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel
Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet
mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår:
1 Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom
betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og
betalingsoppdrag.
2 Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel fremgår av bankens
gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste
oppgitt konto for påløpte kostnader.
3 Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil
levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
4 Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med
betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et
betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på
avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
5 Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet
er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning.
Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart.
6 Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i
engangs- fullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert
oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode
som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager
etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
7 Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett
til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.

