
Sjekkliste for å åpne en 
Aksje- og fondskonto

Vennligst bruk denne sjekklisten for å sikre at du får med alle dokumentene vi trenger fra deg til 
å behandle søknaden din.

Husk at du også kan åpne en Aksje- og fondskonto med BankID på www.nordnet.no.

Dette trenger vi fra deg:
 Depot-/kontoavtale – Utfylt og signert av deg som kunde.
 Kundekontroll privatperson – Utfylt og signert av deg som kunde.
 Bekreftelse av legitimasjon – Legg ved en rett kopi av gyldig legitimasjon for alle  
 som har signert søknaden. Legitimasjon må bekreftes rett kopi i henhold til skjema. 
	 Vær	oppmerksom	på	at	hvis	kunde	har	flere	gjeldende	statsborgerskap	så	må		 	
 dokumentasjon som bekrefter disse også legges ved (som f.eks uttdrag fra et statlig  
 register som bekrefter statsborgerskapet, pass, ID-kort eller lignende).

Hvis du er skattepliktig til et annet land enn Norge eller bosatt i utlandet trenger vi i 
tillegg:
 Dokumentasjon som bekrefter utenlandsk adresse (f.eks kjøpskontrakt bolig,   
 kontoutdrag fra utenlandsk bank, eller utdrag fra et statlig register som bekrefter   
 adressen).
 Dokumentasjon som bekrefter opphavet av innskutt kapital (avhengig av hvordan   
 skjemaet for Kundekontroll er fylt ut med hensyn til hvor pengene og/eller  
 verdipapirene du legger inn til Nordnet kommer fra, for eksempel lønnsslipp etc).
	 Hvis	du	har	skattemessig	tilhørighet	i	andre	land	enn	Norge,	må	dette	spesifiseres		
 i kontoavtalen. Det utenlandske skatteregistreringsnummeret (TIN) er obligatorisk   
 å fylle ut (inkludert tidspunktet den skattemessige tilhørigheten tredde/trer i   
 kraft).

Du må lese og ta vare på:
–  Forhåndsinformasjon og informasjon om angrerett vedrørende avtale om
 depot/konto hos Nordnet Bank NUF
– Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår)
–		Allmenne	vilkår	for	handel	med	finansielle	instrumenter
–  Informasjon om egenskaper og risiko
–  Informasjon om innskuddsgaranti og investorbeskyttelse
–  Retningslinjer for utførelse av ordre

Du kan ta del i disse vilkårene på nordnet.no.

Utfylt og signert dokumenter og annen information i henhold til listen ovenfor
sendes i original til:
Nordnet 
Postboks 302 Sentrum 
0103 Oslo 
Ref: Customer Operations

Vi åpner kontoen din så snart vi har mottatt alle dokumentene i listen ovenfor riktig utfylt. 
Når kontoen er klar får du et velkomstbrev fra oss i posten med brukernavnet ditt. Passordet 
kommer i et eget brev. Hvis du allerede har konto(er) hos oss fra før mottar du ikke 
velkomstbrev, men får tilgang til kontoen når du logger inn med BankID eller brukernavn og 
passord på www.nordnet.no.

Nordnet Bank NUF   Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo   Tlf: +47 23 33 30 23   Faks: 23 33 30 01
E-post: kundeservice@nordnet.no   www.nordnet.no   Org. nr. 982 503 868   Nordnet Bank AB   SE516406-0021   Hovedkontor: Stockholm



(Side 1 av 2) 
Original må sendes til Nordnet per post

Dato  Underskrift kundeUnderskrift

Sted  Navn (i BLOKKBOKSTAVER )

Kontoen åpnes når Nordnet har gjennomgått søknaden og sørget for at den er riktig utfylt.

Nordnet Bank NUF Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo Tlf: +47 23 33 30 23 Faks: 23 33 30 01 
E-post: kundeservice@nordnet.no www.nordnet.no Org. nr. 982 503 868 Nordnet Bank AB SE516406-0021 Hovedkontor: Stockholm

Vær oppmerksom på at en kopi av gyldig legitimasjon for deg som kontoinnehaver må vedlegges søknaden. Har 
du flere gjeldende statsborgerskap så må en kopi av ID-dokumenter for disse også vedlegges. 
 
Jeg godkjenner herved avtalevilkårene og bekrefter at opplysningene over er riktige og fullstendige.
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epå-kontoavtal_

N
O

_
2019_
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Depot-/kontoavtale 

1

Navn (etternavn, fornavn) 

Fødested: _________________________________  Fødeland: ________________________  Fødselsdato: __________________

TIN er obligatorisk å fylle inn og må oppgis for at Nordnet skal kunne åpne kontoen. Hvis landet du er skattepliktig til ikke utsteder TIN, vennligst 
oppgi:

Gateadresse (folkeregistrert adresse)

Postnummer Poststed                       

E-post

Depotnummer (fylles ut av Nordnet) 

Fødselsnr (11 siffer)

Telefonnr

Statsborger 

Kunde

Fylles bare ut 
dersom du har 
skattemessig 
bosted utenfor 
Norge

Tilknytning til 
USA

Er du amerikansk statsborger, født og/eller skattepliktig i USA? Amerikansk skatteregistreringsnummer (US TIN)  Startdato for US TIN

Nei Ja, oppgi amerikansk skatteregistreringsnummer (US TIN) 

Politisk 
eksponert 
person

Har du, eller har du tidligere hatt:
- En høytstående politisk eller statlig stilling eller et tilsvarende verv
- Et nærstående familiemedlem eller en kollega i en slik overstående 
   stilling eller et tilsvarende verv

Ja, jeg fyller derfor også ut skjemaet 
“Politisk eksponert person”

Land

Land

Utenlandsk skatteregistreringsnr (TIN)

Utenlandsk skatteregistreringsnr (TIN)

Startdato for TIN

Startdato for TIN

Ja Nei

Skattepliktig til Norge

Land 

Konto for uttak Oppgi konto som vil brukes for overføring av penger fra Nordnet-kontoen. Vær oppmerksom 
på at utbetaling fra kontoen bare kan gjøres til en konto som er registrert og godkjent i en 
norsk bank. Det må være din egen konto.

Kontonummer (11 siffer)



Depot-/kontoavtale 

Nordnet Bank NUF Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo Tlf: +47 23 33 30 23 Faks: 23 33 30 01 
E-post: kundeservice@nordnet.no www.nordnet.no Org. nr. 982 503 868 Nordnet Bank AB SE516406-0021 Hovedkontor: Stockholm2

D
epå-kontoavtal_

N
O

_
2019_

1

(Side 2 av 2)

1  Avtale
Mellom undertegnede innehaver av depot-/konto (“Kunden”) og Nordnet 
Bank NUF (“Foretaket”) er det inngått avtale om depot-/konto (“Depot-/
kontoavtale”) hos Foretaket for Kunden i henhold til vilkårene i denne Depot-/
kontoavtale, til enhver tid gjeldende Allmenne bestemmelser for depot/
konto (”Forretningsvilkår”), Allmenne bestemmelser for handel med finansielle 
instrumenter og Foretakets spesifikke Retningslinjer for utførelse av ordre samt 
sammenslåing og fordeling av ordre (”Retningslinjer”), gjeldende bestemmelser, 
villkår og Retningslinjer, som Kunden har tatt del av of dermed godkjent. 
Gjeldende Forretningsvilkår, Allmenne bestemmelser for handel med finansielle 
instrumenter og Retningslinjer følger vedlagt denne Depot-/kontoavtale. 
Foretaket har kontrollert Kundens identitet. Denne Depot-/kontoavtale er inngått 
når Kunden har signert og returnert den, og Foretaket har godkjent Kunden 
i henhold til Foretakets prosedyrer. Foretaket forbeholder seg rett til å ikke 
godkjenne Kunden. Dersom Foretaket godkjenner Kunden åpner Foretaket et 
depot for Kunden. Dersom Kunden er umyndig eller umyndiggjort skal depotet 
disponeres av Kundens formynder.

2. Avtale for flere personer i fellesskap 
Dersom to eller flere personer i fellesskap har inngått denne Depot-/kontoavtale 
kan hver av dem – om ikke annet er skriftlig avtalt – i alle sammenhenger 
representere samtlige øvrige personer overfor Foretaket. Samtlige personer 
er solidarisk ansvarlige overfor Foretaket. Disse personer omtales samlet som 
”Kunden” i Depot-/kontoavtalen. Solidarisk ansvar innebærer at hver enkelt 
person er fullt ut ansvarlig for betaling av hele det beløp som personene sammen 
skylder til Foretaket i henhold til denne Depot-/kontoavtalen. 

3. Fullmakt for foretaket
Kunden gir herved Foretaket fullmakt til selv, eller gjennom den som Foretaket 
utpeker, å tegne for overføring av aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer på 
vegne av Kunden, og representere Kunden ved kjøp/salg av verdipapirer, og 
motta og kvittere for verdipapirer og kontanter. Dersom Kunden er umyndig, 
eller dersom en fullmektig eller forvalter er utpekt for Kunden, skal Kunden i alle 
sammenhenger representeres av formynderen, forvalteren eller fullmektigen, til 
Kunden er myndig eller fullmakten eller forvaltningen opphører.

4. Skatterettslig bopel
Kunden skal selv forvisse seg om sin skatterettslige bopel. For fysiske personer 
er skatterettslig bopel normalt det land/stat vedkommende er skattepliktig til på 
grunn av opphold, bosted eller liknende. For juridiske personer er skatterettslig 
bopel normalt det land/stat den juridiske person er registrert i eller der den 
juridiske personen/styret har sitt sete. 

5. Kundens bekreftelse
Kunden bekrefter herved at alle opplysninger vedrørende kundeforholdet som 
er gitt til Foretaket er riktige, herunder opplysninger av betydning for beskatning, 
anvendelse av lov- og forskriftsbestemmelser vedrørende opplysningsplikt og 
hvitvasking/terrorfinansiering, mv. Kunden forplikter seg til straks å meddele 
Foretaket om eventuelle endringer i denne forbindelse, f.eks. flytting utenlands 
samt endring av navn, telefon/-faxnummer, adresseopplysninger, e-postadresse 
og eventuell rolle som politisk eksponert person som nevnt ovenfor på denne 
blankett.

6. Behandling av personopplysninger
Foretaket behandler, i egenskap av å være behandlingsansvarlig, de 
personopplysninger som avgis og innhentes i forbindelse med søknad 
om og inngåelse av avtale, samt de personopplysninger som er tilknyttet 
administreringen av gjeldende produkter og tjenester. Formålet med 
behandlingen er å samle inn, kontrollere og registrere personopplysningene 
forut for inngåelsen av en avtale, samt å dokumentere, administrere 
og fullføre inngåtte avtaler. Videre kan opplysningene bli benyttet til å 
oppfylle rettslige forpliktelser, gjennomføre markeds-, forretnings- og 
kundeanalyser (inkludert profilering), bedrive markedsføring, samt 
forbedre, utvikle og tilpasse for kunden de produkter og tjenester som 
tilbys. Personopplysningene kan også bli behandlet til andre formål 
enn de ble innsamlet for, i den grad dette er i overenstemmelse med 
gjeldende rett. Dersom det er inngitt innsigelse mot bruk av opplysningene 
i forbindelse med direkte markedsføring, vil ikke opplysningene bli 
brukt i denne sammenheng. Fullstendig informasjon om behandling av 
personopplysningene og registrertes rettigheter finnes www.nordnet.no/
personopplysninger. Ved å inngå foreliggende avtale bekrefter du som 
registrert kunde at du har tatt innover deg denne informasjonen.

7. Pantsettelse
Som sikkerhet for alle nåværende og fremtidige forpliktelser Kunden har overfor 
Foretaket i henhold til denne Depot-/kontoavtale eller i forbindelse med Kundens 
transaksjoner med verdipapirer, pantsetter herved Kunden til fordel for Foretaket 
samtlige verdipapirer som til enhver tid finnes eller er oppført i ethvert av 
Kundens depot hos Foretaket - herunder verdipapirer i Kundens depot som er 
registrert i Kundens navn i kontobaserte systemer (for eksempel på VPS-konto 
hos Verdipapirsentralen eller VP-konto hos VPC) –og alle Kundens verdipapirer 
som ellers er overført eller overdratt til eller ervervet gjennom Foretaket, samt alle 
Kundens midler som til enhver tid finnes på Kundens konti hos Foretaket. Kunden 
fraskriver seg retten til – uten å først ha innhentet godkjennelse fra Foretaket i 
hvert enkelt tilfelle –å pantsette eller på annet vis disponere over verdipapirer 
eller verdier som er pantsatt i henhold til denne Depot-/kontoavtalen, til andre 
enn Foretaket. I tillegg til disse bestemmelser gjelder det som er fastsatt om pant 
i Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for Depot-/kontoavtale, punkt D.3. 
Ved transaksjoner med derivatinstrument skal Kunden stille sikkerhet i samsvar 
med Foretakets til enhver tid gjeldende regler. Kunden gjøres oppmerksom på 
at Foretakets sikkerhetskrav kan være strengere enn dem som oppstilles av de 
handelsplasser der Foretaket tilbyr handel.

8. Reklamasjon og heving
Kunden skal påpeke og reklamere overfor Foretaket eventuelle feil eller 
mangler som fremgår av sluttsedler, kontoutdrag, manglende sluttseddel eller 
sammendrag av transaksjoner som er sendt av Foretaket eller som Foretaket har 
stilt elektronisk til rådighet, og reklamere for eventuelle andre feil eller mangler i 
Foretakets utførelse i henhold til Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for 
Depot-/kontoavtale. Kunden skal umiddelbart underrette Foretaket om dette 
(reklamasjon). Dersom Kunden vil begjære heving av et kjøps- eller salgsoppdrag 
skal dette uttrykkelig og omgående fremsettes til Foretaket. Dersom reklamasjon 
eller heving ikke finner sted omgående, taper Kunden rett til å kreve erstatning, 
heve oppdraget eller kreve andre tiltak fra Foretakets side. Dersom kunden 
ikke er tilfreds med klagebehandlingen hos Nordnet Bank NUF, kan Kunden 
bringe spørsmål om forståelsen av forretnings-vilkårene og forhold i tilknytning 
til Foretaket inn for Norges Fondsmeglerforbunds etiske råd i samsvar med de 
etiske normer og behandlingsreglene for saker i henhold til de etiske normer.

9. Handel
For handel over depotet gjelder det som er fastsatt i Allmenne bestemmelser 
(forretningsvilkår) for Depot-/kontoavtale punkt E, samt Foretakets til enhver 
tid gjeldende Allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenter samt 
Retningslinjer. 

10. Endring av vilkår
Hva endring av disse vilkår gjelder, se Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) 
for Depot-/kontoavtale, punkt G.15. 

11. Elektronisk kommunikasjon
Ved å underskrive denne avtalen samtykker Kunden i at Foretaket gjør tilgjengelig 
informasjon via elektronisk kommunikasjon.
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Privatperson

Över 5 000 000 kr

 Navn (etternavn, fornavn) Fødselsnummer (11 siffer)Kunde

Nordnet jobber aktivt for å beskytte dine økonomiske interesser. Sammen med andre banker har 
vi et mål om å bekjempe og forebygge svindel, ID-tyveri, hvitvasking av penger og finansiering av  
terrorisme. Dette er en viktig oppgave, og for å være i stand til å håndtere den må vi ha god 
kunnskap om deg og hvordan du som kunde bruker produktene og tjenestene våre.

Vi ber deg derfor om å svare på følgende spørsmål. 

Den informasjon vi innhenter om deg behandles konfidensielt.

Depot-/kontonummer 
(fylles ut av Nordnet)

 

 

 

 

 

 

 

1. Hva er din hovedbeskjeftigelse?

3. Hva er formålet med engasjementet hos Nordnet? Flere alternativer kan krysses av.

4. Hvor kommer pengene og/eller verdipapirene som vil bli lagt in til Nordnet fra? Flere alternativer kan krysses av.

5. Hva er din månedlige inntekt?

6. Omtrent hvor mye vil overføres til Nordnet ved opprettelsen av kontoen? 
(For eksisterende kunde, skriv inn omtrentlig verdi av innskudd som vil skje i neste måned)

7. Hvor ofte kommer penger til å bli satt in på Nordnet per år?

8. Hvor store vil de samlede innskuddene være, i gjennomsnitt, per år? (Utenom det som vil overføres ved åpning av kontoen)

2. Innehar du, eller har du tidligere hatt, en høytstående politisk stilling* eller verv, eller er du familiemedlem eller kjent medarbeider av en slik person? 

Fast ansatt

Langsiktig sparing

Mindre enn 20 000 kr

Mindre enn 10 000 kr

Færre enn 10 ganger

Mindre enn 50 000 kr

1 000 000 kr opp til 5 000 000 kr

10 opp til 50 ganger

Lønn/pensjon

Nei

Mindreårig

Transittkonto/gjennomstrømmingskonto 

Arv/gave

Lotteri/spillAnnet salg (f. eks. salg av bil eller båt)

Valutaveksling

Salg av bolig eller eiendom

Bidrag/dagpenger

Eier eget foretak

Kortsiktig sparing

20 000 kr opp til 50 000 kr

10 000 kr opp til 100 000 kr

50 opp til 100 ganger

50 000 kr opp til 100 000 kr

Over 5 000 000 kr

100 000 kr opp til 1 000 000 kr

Flere enn 100 ganger

100 000 kr opp til 1 000 000 kr

Over 8 000 000 kr

Eget initiativ (f. eks. lønn eller utbytte)

Student

Pensjon

Pensjonist Arbeidsløs

Trading

50 000 kr opp til 100 000 kr

1 000 000 kr opp til 5 000 000 kr

Gevinst fra verdipapirhandel

Sparing

Salg av foretak

Forsikringsutbetaling

Ja - derfor fyller jeg i tillegg ut skjemaet “Politisk eksponert person”.

Økonomisk uavhengig

Til nærstående, f. eks. barn

Over 100 000 kr

5 000 000 kr opp til 8 000 000 kr

1 (2)



Kundekontroll
Kundkännedom

 privatperson bank N
O

 2019_
1

Nordnet Bank NUF   Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo   Tlf: +47 23 33 30 23   Faks: 23 33 30 01
www.nordnet.no   Org. nr. 982 503 868   Nordnet Bank AB   SE516406-0021   Hovedkontor: Stockholm

Privatperson

*Høytstående politisk stilling:
Med høytstående politisk stilling mener vi en fysisk person som har eller 
har hatt en viktig offentlig funksjon i stat eller har sittet i ledelsen i en internasjonal 
organisasjon.

Med en viktig offentlig funksjon mener vi:
1.  statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
2. medlem av nasjonalforsamling,
3.  medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare 
 unntaksvis kan ankes,
4.  medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
5.  ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang, 
6.  medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et 
 statseid foretak.

Över 5 000 000 kr

Över 5 000 000 kr

 

 

 

9. Eier du pengene/beholdningen som overføres og vil du administrere dem selv i fremtiden?

10. Hvor ofte vil uttak gjøres per år? 

Jeg bekrefter at jeg har svart korrekt på alle spørsmål, og vil selv oppdatere eventuelle endringer under menypunktet Min konto og Innstillinger.

Ja

Færre enn 10 ganger

Sted og dato

Nei

10 opp til 50 ganger

Underskrift

50 opp til 100 ganger Flere enn 100 ganger

Familiemedlem (til person i høytstående politisk stilling):
Med familiemedlem mener vi ektefelle, partner som etter nasjonal lovgivning 
sidestilles med ektefelle, barn eller barns ektefelle/partner, eller foreldre. 

Kjent medarbeider (til person i høytstående politisk stilling):
Med kjent medarbeider mener vi fysisk person som har eller har hatt nær 
forretningsforbindelse med noen i en høytstående politisk stilling, ved for 
eksempel å være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i 
fellesskap med en slik person.

Definisjoner:

2 (2)



Bekreftelse av legitimasjon

Kopier inn din legitimasjon her. Kopien må være i farger og bildet må være tydeling.

Legitimasjon

K
undidentifiering B

ekräftelse av legitim
ation N

O
 20

18
_1

Depot-/kontonummer (fylles ut av Nordnet)

Gyldig legitimasjon er:

    - pass

    - norsk førerkort

    - nasjonale ID-kort utstedt av EØS-land som er gyldige som reisedokument

    - norsk utledningspass (blått pass)

Plasser legitimasjonen i denne boksen og kopier med skjemaet.

Kopier som er teipet, eller på annen måte er festet til arket, blir ikke godkjent.

Er du utenlandsk statsborger, vil det kun være utenlandsk pass som er gyldig 

legitimasjon.

Ta med legitmasjonen for bekreftelse av rett kopi. Rett kopi kan kun bekreftes av følgende:
    - domstoler, politi, NAV
    - banker, finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap 
       for verdipapirfond, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere og advokater 

Denne blanketten benyttes til legitimering hos Nordnet

Nordnet Bank NUF Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo TLF: +47 23 33 30 23 Faks: 23 33 30 01
E-post: kundeservice@nordet.no www.nordnet.no Org. Nr: 982 503 868 

Nordnet Bank AB SE516406-0021 Hovedkontor: Stockholm

Bedrift og stilling

Adresse

E-post

Bekreftels av rett 
kopi

Jeg bekrefter 
herved at dette er 
en rett kopi etter 
fysisk oppmøte 
og kontroll av 
legitimasjon.

Navn

Telefon

Sted og dato

Signatur

Stempel

Fødselsdato

Sted og dato

Person- 
opplysninger

Navn

Signatur



Q-0320B 07.2017 

 

Angreskjema til bruk ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av finansielle tjenester (bokmål) side 1 av 2. 
Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om opplysningsplikt og angrerett av 20. juni 2014 fastsatt av Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler 
(angrerettloven) § 33. 

 

DU HAR 14 DAGERS (EV. 30 DAGERS) UBETINGET ANGRERETT 

Etter angrerettloven kan du som hovedregel gå fra avtaler som du har inngått med den næringsdrivende uten 

at dere har møttes fysisk (fjernsalg), for eksempel e-post, telefon, vanlig post, og avtaler som du har inngått 

med den næringsdrivende ved dørsalg, messesalg, gatesalg mv. (utenom faste forretningslokaler). Du kan 

bruke angreretten innen 14 dager fra avtalen er inngått og du har mottatt alle opplysninger som 

angrerettloven krever og på den måten som loven krever. Ved fjernsalg av livsforsikring og individuell 

pensjonsordning (IPS) er fristen 30 dager. Salg utenom faste forretningslokaler av livsforsikring og IPS følger 

hovedregelen om 14 dagers angrerett. Du trenger ikke oppgi noen grunn for at du bruker angreretten. 

Du må gi den næringsdrivende melding om bruk av angreretten innen fristen. Det kan du gjøre på 

hvilken som helst måte. Det anbefales at du bruker dette skjemaet. Du har overholdt fristen dersom du har 

sendt meldingen innen fristens utløp (for eksempel postlagt angreskjemaet, sendt den per fax, e-post, via 

nettbank o.l.). Du bør sørge for at du kan dokumentere dette. 

Fylles ut av den næringsdrivende: 

Næringsdrivendes navn Organisasjonsnummer 

Nordnet Bank NUF 982 503 868 

Adresse Telefonnummer 

Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo +47 23 33 30 23 

E-postadresse 

kundeservice@nordnet.no 

Kundens fødselsdato Avtalenr./referansenr. 

            

Hva slags tjenester 

      

Avtalen ble inngått den (dato) Angreskjemaet ble levert (dato) 

            

Fylles ut av forbrukeren og sendes til den næringsdrivende. Jeg benytter meg av angreretten. 

Angreskjemaet ble mottatt den (dato) 

      

Kundens navn 

      

Kundens adresse 

      

Telefonnummer privat Telefonnummer jobb Mobil 

                  

E-postadresse 

      

Dato Underskrift 

            

Hvor det er inngått en rammeavtale etterfulgt av separate operasjoner eller oppdrag, gjelder angrerettloven 
bare for den innledende rammeavtalen. Et eksempel kan være at du ved fjernsalg inngår avtale om nettbank. 
For nettbankavtalen gjelder opplysnings- og angrerettreglene, men ikke for de etterfølgende 
betalingsoppdragene. 
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Angrerettsskjema (bokmål) side 2 av 2. Skjemaet kan kopieres. 
Angrefristens utgangspunkt  
Fristen regnes fra det tidspunkt avtalen er inngått, 
ved livsforsikringsavtaler fra du har fått melding om 
at avtalen er inngått. Du må også ha mottatt alle 
opplysningene som angrerettloven krever, og på 
den måten angrerettloven krever. Angrerettloven 
angir i § 28 (http://www.lovdata.no/) hvilke 
forhåndsopplysninger som skal gis ved fjernsalg. 
Opplysninger om loven kan du få hos den 
næringsdrivende, Forbrukerrådet 
https://www.forbrukerradet.no/wp-
content/uploads/2015/10/Veileder-til-
angrerettloven.pdf eller du kan lese den på nettet: 
http://www.lovdata.no  
Dersom du foretar flere separate transaksjoner av 
samme type med mindre enn ett års mellomrom, 
uten at det foreligger noen innledende avtale om 
tjenesten, gjelder opplysningsplikten bare for den 
første transaksjonen. 
 
Noen finansielle tjenester har skattemessige 
fordeler. Bruker du angreretten, vil du ikke kunne 
kreve slike skattemessig fradrag. F. eks. ved 
låneavtaler vil du ikke kunne kreve fradrag for 
annet enn eventuelle netto betalte renter, samt for 
etableringsgebyrer o.l. Dersom du benytter 
angreretten ved f.eks. BSU og IPS vil du ikke 
kunne kreve fradrag for innskuddet. 
 
Ved fjernsalg skal du ha de fullstendige 
avtalevilkårene i rimelig tid på forhånd, jf. 
angrerettloven § 30. Hvis avtalen inngås på din 
oppfordring, og det brukes en 
fjernkommunikasjonsmetode som ikke gjør det 
mulig å gi avtalevilkår og forhåndsopplysninger før 
avtaleinngåelsen, skal den næringsdrivende 
oppfylle sine forpliktelser straks etter at avtalen er 
inngått. Med fjernsalg menes avtaler som inngås 
helt uten at du og den næringsdrivendes 
representant møtes ansikt til ansikt, f. eks. avtaler 
inngått på Internett, ved e-post, telefon, faks, SMS 
eller ved vanlig post. For å regnes som fjernsalg 
etter loven må avtalen inngås ved en organisert 
ordning for salg eller tjenesteyting. 
 
Forhåndsopplysninger og avtalevilkår skal gis 
skriftlig på papir eller et annet varig medium som 
du rår over (som f. eks. e-post som kan skrives ut 
eller som lagres på forbrukerens harddisk). Ved 
salg utenom faste forretningslokaler krever 
angrerettloven at den næringsdrivende gir deg de 
opplysningene som er nevnt i angrerettloven 
§ 28 bokstav j) og k), på et varig medium du rår 
over. Med avtaler inngått utenom faste 
forretningslokaler menes f. eks. avtaler inngått på 
messer, gaten osv. Også avtaler inngått hjemme 
hos deg faller inn under loven, men bare dersom 
den næringsdrivendes representant kommer dit 
uten at du uttrykkelig har bedt om det eller det 

inngås avtaler utover det du hadde tenkt på da du 
ba den næringsdrivende om å komme hjem til deg.  
 
Oppgjør ved bruk av angreretten 
Dersom du benytter angreretten, bortfaller partenes 
forpliktelser til å oppfylle avtalen. Dersom avtalen 
helt eller delvis er oppfylt av noen av partene, skal 
det skje en tilbakebetaling.  
 
Angrerett ved fjernsalg 
Tilbakeføring må du gjøre innen 30 dager etter at 
du har sendt meldingen om bruk av angreretten. På 
samme måte må den næringsdrivende innen 
30 dager etter mottatt melding om bruk av 
angreretten betale tilbake det vederlaget du har 
betalt for selve tjenesten. Den næringsdrivendes 
etableringsgebyr/ depotgebyr o l vil du derimot 
ikke ha krav på å få tilbake. Det samme gjelder 
beløp som du har betalt gjennom den 
næringsdrivende, men til andre, for eksempel til 
takstmann, tinglysningsgebyr og lignende. Dersom 
du har inngått en fjernsalgsavtale og uttrykkelig 
bedt om at avtalen påbegynnes før angreretten 
utløper, kan den næringsdrivende kreve vederlag 
for den tiden du har benyttet den finansielle 
tjenesten. Vederlaget må stå i rimelig forhold til 
omfanget av den tjenesten som allerede er levert, 
sammenlignet med avtalens fulle oppfyllelse.  
 
Angrerett ved salg utenom faste forretningslokaler 
Den næringsdrivende må tilbakebetale det du har 
betalt innen 14 dager fra den næringsdrivende 
mottok meldingen om bruk av angreretten. Deretter 
må du tilbakebetale/levere tilbake den ytelsen du 
har mottatt som ledd i avtalen innen rimelig tid. 
Dersom begge parters tilbakeføringsplikt gjelder 
penger, kan den næringsdrivende foreta 
nettooppgjør.  
 
Konsekvenser av ikke å bruke angreretten  
Dersom du ikke benytter deg av angreretten, vil 
avtalen være bindende for begge parter, slik den 
ble inngått. For en rekke avtaler vil du likevel ha 
adgang til å avslutte avtaleforholdet når som helst, 
uavhengig av angrerettloven. Det er regulert i 
finansavtaleloven og forsikringsavtaleloven.  
 
Forbrukerrådet kan gi veiledning om angrerett, tlf. 
23 400 500. Internettadresse: 
https://www.forbrukerradet.no/wp-
content/uploads/2015/10/Veileder-til-
angrerettloven.pdf 
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https://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/10/Veileder-til-angrerettloven.pdf
https://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/10/Veileder-til-angrerettloven.pdf
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