Bestilling av tilgang
Mindreårig
A

51 80 39 00
kundeservice@skagenfondene.no

Generell informasjon
Mindreåriges navn*:

Fødselsnr. (11 siffer)/Utenlandsk ID-nr.*:

Landkode**:

Skattepliktig til (land)*:

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

B

Jeg/vi ønsker å få tilgang til/følge barnets fondsandeler på min/vår fondsoversikt i handelsportalen Min side. Den som får tilgang kan også
oppdatere Privacy Dashbord inne på handelsportalen Min side.
For å kunne handle andeler fra Min side må det oppgis hvilken av vergenes bankkonto som skal fungere som handlekonto. Merk at den
mindreåriges konto ikke kan benyttes.
Bankkonto som skal benyttes:

C

Formål med tilgangen og eventuelle transaksjoner

Langsiktig sparing
Annet, vennligst spesifiser:

Politisk eksponert person (PEP)
Er den mindreårige nært familiemedlem til en person som har eller har hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge*?
Nei

Ja, vennligst spesifiser:

*Dersom den mindreårige er nært familiemedlem til en PEP, må både navn og relasjon oppgis.

For mer informasjon om PEP, se hvitvaskingsforskriften § 11:
https://lovdata.no/forskrift/2009-03-13-302/§11.

FATCA-status
Vennligst velg ett av alternavtivene nedenfor*:

Jeg bekrefter herved at den mindreårige verken er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.
Jeg bekrefter herved at den mindreårige er amerikansk statsborger og/eller skattemessig bosatt
i USA og har angitt USA som (et av) den mindreårige sine skattemessige bosteder i punktet over.

!

Blanketten må signeres på side 2 før den sendes til SKAGEN!
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Bestilling av tilgang
Mindreårig
D

51 80 39 00
kundeservice@skagenfondene.no

Personopplysninger NB! Obligatorisk avkryssing
SKAGEN foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger.
Formålet med behandlingen er å drive verdipapirfondsforvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle
opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler. Når du er kunde hos oss er vi forpliktet ved lov til å registrere visse
typer personopplysninger på deg, slik som navn, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Når ansatte i
SKAGEN yter investeringstjenester er vi pålagt til å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler og dokumentere annen
kundekommunikasjon, som e-post og chat. Vi har adgang til å sende deg elektronisk markedsføring, men du kan
når som helst reservere deg mot dette. SKAGEN bruker databehandlere og andre samarbeidspartnere i sin daglige
drift. SKAGEN er en del av Storebrand-konsernet. Du velger selv om dine personopplysninger og andre opplysninger
kan deles innad i konsernet. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Mer informasjon om personvern og
utøvelse av dine rettigheter finnes på www.skagenfondene.no/personvernregler.
Jeg samtykker til at den mindreårige sine personopplysninger og andre opplysninger knyttet til avtaleforholdet
deles og brukes internt i Storebrand-konsernet, for at den mindreårige skal få best mulig kundeservice, tilpassede
produktanbefalinger og tilbud.
JA
NEI
				

Jeg samtykker til at selskapene i Storebrand-konsernet ved bruk av elektronisk markedsføring sender den mindreårige relevant informasjon og tilbud på:
E-post:
JA
NEI
SMS:
JA
NEI

E

Vi trenger begge vergers signatur
Ved å signere denne blanketten bekrefter vi at den mindreårige og verger er skattepliktige til land som angitt i denne blanketten.
Dersom endringer i våre omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne blanketten ikke lenger er korrekt eller fullstendig, er vi forpliktet til å informere SKAGEN. I noen tilfeller vil SKAGEN være forpliktet til å rapportere skatteopplysninger til andre
lands skattemyndigheter. Vi bekrefter herved at den mindreårige og verger verken er amerikanske statsborgere, bosatt i eller
skattepliktige til USA.

Verge 1
Fødselsnr. (11 siffer)/Utenlandsk ID-nr*:

Landkode**:

Viktig informasjon
Dersom barnet ikke har levert
legitimasjon tidligere:
• Fødselsattest for den mindreårige må legges ved
• Bekreftet kopi av gyldig
legiti-masjon for begge verger må
legges ved
• Dersom barnet har egen legitimasjon, kan en bekreftet kopi av
denne legges ved
Bekreftet kopi
Bekreftet kopi kan gis av f.eks.
bank, politi, offentlige etater
eller to myndige personer bosatt
i Norge.
• Husk å merke kopien med den
mindreåriges fødselsnummer (11
siffer)
• Send kopien til oss per post,
eller scan den og send som
vedlegg i en epost til
kundeservice@skagenfondene.no
MERK! Sendes dokumentet til
SKAGEN per e-post, må avsenderen være vedkommende som
har bekreftet rett kopi. Ønsker
du som kunde selv å sende inn
bekreftelsen til SKAGEN kan
du fremdeles gjøre dette, men
originaldokumentet kan da kun
sendes SKAGEN per post.
Les mer på:
skagenfondene.no/bli-kunde

Navn*:

Verge
Dersom barnet har to verger,
må begge vergene føres opp på
dette skjemaet. Gjelder også
foreldre, uavhengig om de er
gift og har daglig omsorg. Er det
kun én verge med dokumentert
foreldreansvar alene, er det
tilstrekkelig at denne føres opp.

Signatur*:

Adresse*:

Postnummer & Sted*:

Skattepliktig til (land)*:

Verge 2
Fødselsnr. (11 siffer)/Utenlandsk ID-nr*:

Landkode**:

Navn*:

Signatur*:

Adresse*:

Postnummer & Sted*:

Skattepliktig til (land)*:

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

Ferdig utfylt blankett sendes til: SKAGEN Fondene, Postboks 160, 4001 Stavanger
eller via e-post: kundeservice@skagenfondene.no
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