ORDREBLANKETT–FONDSHANDEL
Storebrand Asset Management AS,
Avdeling for Institusjonelle Kunder, Postboks 484, N-1327 Lysaker
E-post: ik.ordre@storebrand.no. Telefon: +47 22 48 90 48
Fondshandel gjennomføres med fremtidig (ukjent) kurs, og ordre mottatt innen kl 15 (cut-off) håndteres samme dag. Ved salg gis kurs ved
påfølgende kursberegning og utbetaling finner normalt sted etter 1-3 dager. Ved kjøp gis kurs først etter valutering av innbetalingen. Opplysningene
nedenfor oppgis for at Storebrand Asset Management AS skal overholde forpliktelser som er bestemt av myndighetene. Alle opplysninger behandles
konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.

Kundeinformasjon
FØDSELSNR (11 SIFFER) ELLER ORGANISASJONSNR (9 SIFFER):

NAVN ELLER FIRMANAVN:

ANDELSKONTO I STOREBRAND (11 SIFFER), ELLER KRYSS AV UNDER:

ADRESSE, POSTNR. / STED:

Benytt sist brukte andelskonto, eller

TELEFON:

E-POST:

Opprett ny andelskonto
Jeg er amerikansk statsborger:

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi TIN (Tax Identification Number):

Jeg/selskapet er skattepliktig til andre
land enn Norge:

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi skattepliktig land og TIN:

For selskaper som er en « Foreign Financial institution»
som definert under FATCA, fyll inn GIIN her
(global identifikasjonsnummer):

Kjøp / Salg / Bytte
Kjøp (tegning)

Salg (innløsning)

Bytte (salg og kjøp)
EVT ANTALL ANDELER ELLER %(KUN VED

FONDETS NAVN

+/-

ENGANGSBELØP (NOK)

SALG ELLER BYTTE)

Kolonnen +/- benyttes ved fondsbytte, marker (-) for fond som selges og (+) for fond som kjøpes. Siste kolonne benyttes for å angi prosentfordeling
ved fondsbytte, eller for å angi antall andeler som ønskes solgt. Forklar på eget ark om nødvendig.

Kontoopplysninger
Beløpet overføres til Storebrand Asset Management AS sitt bankkontonummer: 6003 05 40576 (SWIFT: NDEANOKK). Merk overføringen med
foretakets navn. Enkelte fond gir mulighet for tegningskurs samme dag, men det forutsetter at pengene mottas til vår konto før kl 13 (norsk tid).
For utenlandske kunder benyttes IBAN:NO2260030540576.
Bankkonto for utbetaling

* Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette Storebrand Asset Management AS fullmakt til å belaste overnevnte konto med inntil angitt beløp
for overføring til Storebrand Asset Management AS. Undertegnede betaler gir med dette Storebrand Asset Management AS fullmakt til å innhente
opplysninger fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto, samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Fullmakten er
gyldig i inntil syv virkedager etter den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten.
Engangskjøpet er større enn NOK 5 millioner. Jeg gir med dette Storebrand Asset Management AS tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å
utføre tegningen på vilkår beskrevet ovenfor og vilkår for betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel (side 4). Sett kryss. Alternativt kan
du overføre via SWIFT, kontakt oss for nærmere informasjon.
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Bankkonto for belastning*

Midlenes formål og opprinnelse (fylles ut ved kjøpsordre)
Hva er formålet med sparingen?

Har du (andelseier), eller noen
nærstående av deg, en høytstående politisk stilling eller verv?

Hva er midlenes opprinnelige
opphav? (besvares av
privatpersoner)

NEI
Lønn, sparekonto o.l

Pensjonsparing
Annen langsiktig plassering

Ja, gi nærmere forklaring

Arv eller gave
Annet:

Annet

Reelle rettighetshavere
Hvis du utfører tegningen for en juridisk person, vennligst oppgi navn, fødselsnr./ID-nr. eierandel og kontaktopplysninger på fysiske personer
som direkte eller indirekte, alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av enheten.
FØDSELSNR. (11 SIFFER)/UTENLANDSK ID-NR*:

LANDKODE**:

ADRESSE*:

FØDSELSNR. (11 SIFFER)/UTENLANDSK ID-NR*:

LANDKODE**:

ADRESSE*:

NAVN*:

EIERANDEL I %*:

SKATTEPLIKTIG TIL (LAND)*:

STEMMERETT I %*:

NAVN*:

EIERANDEL I %*:

SKATTEPLIKTIG TIL (LAND)*:

STEMMERETT I %*:

* Obligatoriske felter
** For kunder med Utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette

Disposisjonsfullmakt (fylles ut når andre skal kunne disponere beholdningen på vegne av andelseier)
Følgende personer skal disponere beholdningen:
Disponent 1

NAVN

PERSONNUMMER (11 SIFFER)

ADRESSE, POSTNR./STED:

Disponent 2

NAVN

PERSONNUMMER (11 SIFFER)

ADRESSE, POSTNR./STED:

Hver for seg

I fellesskap

UNDERSKRIFT

UNDERSKRIFT

Viktig informasjon—legitimasjon (følgende dokumenter må fremlegges før ordren kan gjennomføres)
Personkunder:

Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon for den/de som signerer blanketten (inkludert eventuelle disposisjonshavere). Dette gjelder
alle nye kunder og eksisterende kunder som ikke tidligere er legitimert.

Firmakunder:

(1)

bekreftet kopi av firmaattest (eller tilsvarende fra andre offentlige registre) ikke eldre enn tre måneder

(2) bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til den/de som signerer blanketten
(3) fullmakt som viser at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av den juridiske personen, med mindre dette fremgår
av firmaattesten
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Underskrift (signeres av andelseier, signaturberettiget/prokurist og eventuelt annen betaler)
Undertegnede bekrefter at informasjonen i dette dokumentet er korrekt, inkludert personopplysninger og øvrig informasjon på ordreblanketten.
Undertegnede er pliktig til å ta kontakt ved endringer av informasjonen. For informasjon om hvorfor vi spør om statsborgerskap og skattepliktig land
se pkt. 4 i ordreblanketten vedrørende Foreign Account Tax Compliance Act og Common Reporting Standard. Ved kjøp plikter undertegnede å gjøre
seg kjent med det/de valgte fonds prospekter, vedtekter og nøkkelinformasjon (KIID)
Dato (Fylles ut av andelseier eller rettighetshaver(prokurist)

Signatur:

Dato (Fylles ut av betaler hvis annen enn andelseier/prokurist)

Signatur:

Til bruk for storebrand
Rådgivers navn:

Signatur:
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1. Generelt om fondssparing
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling,
forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved
tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ
som følge av kurstap. Vi gjør oppmerksom på at investering i
aksjefond er et langsiktig investeringsalternativ. For informasjon
om fondenes investeringsstrategi, provisjoner m.m., vennligst kontakt en rådgiver eller se www.storebrand.no. Vi gjør
oppmerksom på at formidler av våre fond mottar returprovisjon
fra forvaltnings-selskapet. Fondets kurs fastsettes daglig
etter børsavslutning. Handel i verdipapirfond skjer alltid til
ukjent kurs. Ordre om salg (innløsning) som er mottatt innen
15:00 (cut-off) avregnes til denne dagens sluttkurs. Ved kjøp
(tegning) gis kurs den dagen innbetalingen er disponibel på
fondets handelskonto. Kontroller umiddelbart din ordre mot
bekreftelsen fra Storebrand, og kontakt straks din rådgiver
ved uoverens-stemmelser. Før du kjøper andeler i verdipapirfond bør du ha gjort deg kjent med verdipapirfondets
nøkkelinformasjon og prospekt. Disse er tilgjengelig på www.
storebrand.no eller kan bestilles kostnadsfritt ved henvendelse
til Storebrand Asset Management AS. Ved å benytte
Storebrands nettjeneste Dine personlige sider på storebrand.
no, kan du følge den daglige utviklingen i investeringene dine, og
enkelt hente detaljert fondsinformasjon. Du logger inn ved hjelp
av BankID eller passord.

4. Annen informasjon
Markedsføring i utlandet: Informasjonen i denne
ordreblanketten retter seg kun mot investorer som
er underlagt jurisdiksjoner hvor relevante fond har
markedsføringstillatelse, eller hvor markedsføringstillatelse
ikke er påkrevd. Verdipapirfondene er ikke registrert i henhold
til United States Securities Act av 1933 eller U. S. Investment
Companies Act 1940 eller annen gjeldende amerikansk lov. På
bakgrunn av dette kan ver-dipapirfondene ikke markedsføres,
formidles eller på annen måte distribueres til personer i USA.
Statsborgerskap/Selskapets hjemland/Skatteland: Storebrand
er pålagt å innhente egenerklæring ved opprettelse av
nye rapporteringspliktige konti. Dette i henhold til avtalen
Norge har sig-nert med både USA (ved Foreign Account Tax
Compliance Act) og OECD (ved Common Reporting Standard).
Formålet er å innhente informa-sjon for å avdekke om våre
kunder har skatteplikt til andre land enn Norge. I slike tilfeller
rapporteres informasjonen til skattemyndighetene i de
aktuelle landene. Det er plikt til å ta kontakt ved endring av
informasjonen. Se skatteetaten.no for videre informasjon.
Reelle rettighetshavere: Hvis ordren er kjøp for en juridisk
person (firmakunde) ber vi om at du oppgir navn, fødsels–
og personnummer og kontaktopplysninger på person(ene)
som direkte eller indirekte alene eller sammen med nære
familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent
av virksomheten eller formuesverdiene i den juridiske
personen, eller som på annen måte eier eller kontrollerer den
juridiske personen i siste instans.

2. Legitimasjonskontroll
Myndighetene har pålagt alle finansinstitusjoner å
gjennomføre legitimasjonskontroll for alle nye og eksisterende
kunder som ikke er legiti-mert tidligere, herunder andelseiere,
disponenter og betalere. Alle kunder som ikke tidligere
er legitimert hos Storebrand Asset Management AS må
legitimeres før kundeforhold kan etableres og handel
effektueres i henhold til Hvitvaskingsloven. Dersom behov vil
vi be om kopi av fødselsattest før opprettelse av kundeforhold
til mindreårige. Dette kan gjøres hos en Storebrand
representant. Firmakunder må legitimeres ved firmaattest ikke
eldre enn 3 måneder. Kopi av gyldig legitimasjonsdokument
og/eller original firmaattest sendes per brev til Storebrand
Asset Management AS, Fondsadministrasjonen, Postboks
484, 1327 Lysaker, eller som scannet vedlegg per sikker e-post
til fondskunde@storebrand.no. Har du spørsmål ring vårt
kundesenter på telefon +47 22 31 50 98.

Midlenes opprinnelse og formål: Både bedrifter og
privatpersoner som kjøper fond blir bedt om å oppgi
midlenes formål. Privatpersoner blir også bedt om å oppgi
midlenes opprinnelse fordi dette er relevant ved større
investeringer. Dette er lovpålagt informasjon som følger
av hvit-vaskingsregelverket. Bekjempelse av hvitvasking
og terrorfinansiering er høyt prioritert i det internasjonale
samfunn. Formålet er å beskytte det internasjonale
finanssystemets integritet og stabilitet, undergrave
finansiering av terrorisme, og gjøre det vanskeligere for
kriminelle å sitte igjen med utbytte fra sine forbrytelser.

3. Storebrand behandler personopplysningene dine
Storebrand innhenter og behandler personopplysningene dine
for å kunne etablere og oppfylle avtalen med deg, fastsette
korrekte vilkår og administrere kundeforholdet ditt hos oss.
Fødselsnummer sikrer identifikasjon og korrekt rapportering
til offentlige myndigheter. Vi lagrer informasjonen så lenge du
er kunde hos oss. Opplysningene slettes når vi ikke lenger kan
ha forpliktelser etter denne avtalen eller lov. Du kan lese mer
om dine rettigheter, som retten til innsyn, retting og sletting,
i vår personvernerklæring på storebrand.no. Storebrand
Asset Manage-ment AS er ansvarlig for behandling av dine
personopplysninger. Har du spørsmål, kan du sende e-post
til Storebrands personvernombud: personvernombud@
storebrand.no.
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Vilkår for betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel
Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forhold 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 kontoav-talen 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 engangsfullmakten 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.

Våre fond

https://www.storebrand.no/asset-management

Del av storebrand

https://www.delphi.no/

Del av storebrand

https://www.skagenfondene.no
5

