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AVTALE OM FØRING AV VPS-KONTO 

 Etablering  Endring 
 

Kundeopplysninger 
Fylles ut med maskin eller med blokkbokstaver (skriv tydelig) 

 

 VPS-kontonummer (12 siffer) (fylles ut av 
DNB Markets ved etablering) 

Fødsels- (11 siffer) Foretaksnummer (9 siffer)  Forening/aksjespareklubb?  

              Hvis JA, sett kryss   
 Fornavn Etternavn/firmanavn  Fylles ut av privatpersoner: 

Statsborger i hvilket land? 
 

                    
 

 

 Adresse 

      
 

  Fødeland  

      
 Postnr./Poststed Land 

                   
 

 Språkkode? 
Bokmål Nynorsk Engelsk 

 

 E-mail adresse  
  
  

  

 
 Konto for aksjeutbytte Konto for renter på obligasjoner Konto for uttrekninger av obligasjoner Konto for kontoførers gebyrer iht. 

gjeldende priser*) 
 

                          
 *) Hvis ikke gebyrkonto fylles ut, vil faktureringsgebyr i henhold til gjeldende priser bli tillagt ved 

fakturering av utførte tjenester.  

Handlekonto  

      
 

 
 Kontotekst: Vedlegges eventuelt på eget ark.  

 
 Ligningsland (Fylles ut hvis kunden skatter til annet land enn ovennevnte adresse)  
 Ligningsland  

        

 Midlenes opprinnelse: (Må fylles inn dersom du ikke har et aktivt kundeforhold i DNB ASA) 

 

 

 

 Dato Kontoeiers underskrift (for barn under 18 år må begge foresatte/verger underskrive) Telefonnummer  

               

 Forevist legitimasjon i orginal  
jfr. Finansieringsvirksomhetsloven § 2-17 
og forskriftenes § 2.  Pass  Annet:       

Legitimasjonsnummer 

      
 

Undertegnede/Kontoeeier bekrefter ved sin underskrift å ha akseptert og forstått avtale om   
VPS-konto og angrerett inntatt på baksiden av denne blanketten 

For privatpersoner må kopi av kundens legitimasjon vedlegges denne avtale. Kopi av 
legitimasjon må være bekreftet av offentlig instans. Eventuelt kundens bankforbindelse. 

For firma må Bedriftskundeprofil fylles ut og sendes inn sammen med kopi av firmaattest, 
signatur kort og attestert kopi av legitimasjon på den/de som skal disponere VPS-kontoen.  

 
 Fylles ut av DNB Bank ASA  
 Dato Kontor/stempel Saksbehandlers telefonnr. Saksbehandlers underskrift  

      

NB ! Eventuelle forandringer på VPS-kontoen må skje skriftlig og sendes direkte til : 
DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo 
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Avtale om VPS-konto 

For føring av VPS-konto betales gebyr i hht. DNB Bank ASA`s ("Banken") til enhver tid gjeldende prisliste.  Banken gis fullmakt til 
å belaste den overfor oppgitte gebyrkonto knyttet til bruk av VPS-kontoen. Dersom slik gebyrkonto ikke er oppgitt, utstedes giro 
for beløpet, tillagt faktureringsgebyr, som undertegnede må betale innen betalingsfristens utløp. 

Undertegnede gir den aktuelle del av DNB Bank ASAs verdipapirforetak (“DNB Markets”) fullmakt til å overdra fra ovenstående 
VPS-konto omsettelige verdipapirer som omfattes av ordrer inngitt til DNB Markets om salg og er innforstått med at kjøpte eller 
tegnede  omsettelige verdipapirer blir registrert på nevnte VPS-konto dersom ingen annen konto er oppgitt i ordren. Den aktuelle 
del av DNB Markets gis herved innsynsrett i undertegnedes beholdning på VPS-kontoen og gis herved dessuten innsynsrett på og 
fullmakt til å belaste ovennevnte handlekonto for utførte ordrer om kjøp av eller tegning av omsettelige verdipapirer etter at ordrer 
er inngitt til Banken. Nettobeløp fra salg etter slike ordrer skal krediteres ovennevnte handlekonto dersom annen konto ikke er 
oppgitt.  

Angrerett: Kunder som ansees som forbrukere* og som inngår avtale om føring av VPS-konto ved fjernkommunikasjon** har 14 
dagers angrerett regnet fra det tidspunkt avtalen ble inngått. For å kunne benytte angreretten, må eventuelle beholdninger være 
overført en annen VPS-konto. Uavhengig av angreretten, kan kunder på et hvilket som helst tidspunkt avslutte sin VPS-konto.For 
enkelte tjenester tilbudt av DNB Markets er det imidlertid et krav om at kunden har VPS-konto i DNB. For ytterligere informasjon 
om angreretten kontakt DNB Bank ASA, Verdipapirservice, telefon 22483580. Forbruker er en fysisk person som ikke hovedsakelig 
handler som ledd i næringsvirksomhet.**Fjernkommunikasjon er kommunikasjon som skjer uten at partene er til stede samtidig, 
for eksempel telefon, trykksaker, fjernsyn og internett. 

For øvrig henvises det til Markets alminnelige forretningsvilkår, se link: https://www.dnb.no/markets/forretningsvilkar 
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