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Søknad om nytegning
Nordnet IPS
(Pensjonsspareavtale med investeringsvalg)

Navn (etternavn, fornavn)

Gateadresse (folkeregistrert adresse)

Fødselsnr (11 siffer)

Telefonnr

Kunde

Postnummer

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

Ved å undertegne denne søknadsblankett bekrefter jeg følgende:

Forhåndsinformasjon
Jeg bekrefter med dette at jeg har lest dokumentet Forhåndsinformasjon Nordnet IPS, som blant annet inneholder informasjon om
produktet, vilkår, risiko, kostnader og beskatning.

Avtalevilkår
Jeg har lest og akseptert avtalens vilkår, som utgjøres av følgende dokumenter:
- Allmenne vilkår Nordnet IPS
- Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto i Nordnet Bank NUF
- Allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenter
- Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter
- Retningslinjer for utførelse av ordre samt sammenslåing og fordeling av ordre
Avtalevilkårene er tilgjengelige på Nordnets hjemmeside www.nordnet.no

Personopplysninger
Nordnet 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 https://www.nordnet.no/no/info/
personopplysninger. Ved å inngå foreliggende avtale bekrefter du som registrert kunde at du har tatt innover deg denne informasjonen.

Elektronisk kommunikasjon
Jeg samtykker til at Nordnet i all hovedsak vil kommunisere med meg via Internett, enten via informasjon på www.nordnet.no, eller via
elektroniske e-postmeldinger. En forutsetning for at søknaden skal kunne innvilges er derfor at jeg har tilgang til Internett og en personlig 
e-postadresse. Jeg vil sørge for at Nordnet alltid har min korrekte e-postadresse.

Erklæringer

Sted og dato

Sted og dato

Poststed Land

Skattepliktig til Norge

Ja Nei

Statsborger E-post

Kundens
underskrift

Underskrift

BLOKKBOKSTAVER

Fylles ut av 
Nordnet

Nordnet Bank NUF

Legitimasjon

Førerkort Pass Bankkort Annet

Depotnummer (fylles ut av Nordnet)

(MÅ SENDES NORDNET PER POST I ORIGINAL)

Vær oppmerksom på at en bekreftet rett 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.

Nei 

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