
Generell informasjon 
Vennligst bruk blokkbokstaver

Organisasjonsnummer/Fødsels- og personnummer: Navn:

Adresse: Postnummer/-sted:

E-post: Telefonnummer:

ODIN-kontonummer (12 siffer):

        Fullmakt - Disponering av konto              Fullmakt - Kun innsyn på konto

Navn: Stillingstittel (kun for bedrifter):

Fødselsnummer: Epost

Skatteland Eierandel

Politisk eksponert person (PEP)*? 
        Nei Ja, vennligst spesifiser

Opplysninger om disponent av konto

        Fullmakt - Disponering av konto              Fullmakt - Kun innsyn på konto

Navn: Stillingstittel (kun for bedrifter):

Fødselsnummer: Epost

Skatteland Eierandel

Politisk eksponert person (PEP)*? 
        Nei Ja, vennligst spesifiser

        Fullmakt - Disponering av konto              Fullmakt - Kun innsyn på konto

Navn: Stillingstittel (kun for bedrifter):

Fødselsnummer: Epost

Skatteland Eierandel

Politisk eksponert person (PEP)*? 
        Nei Ja, vennligst spesifiser

        Fullmakt - Disponering av konto              Fullmakt - Kun innsyn på konto

Navn: Stillingstittel (kun for bedrifter):

Fødselsnummer: Epost

Skatteland Eierandel

Politisk eksponert person (PEP)*? 
        Nei Ja, vennligst spesifiser

Retningslinjer
Registrerte disponenter vil med dette få tilgang til ODIN Online via sin personlige BankID. 

For bedriftskunder
Personen(e) vil kunne disponere selskapets fondsportefølje og ODIN konto(er), samt gjennomføre både kjøp, salg og bytter. Selskapet forplikter seg til å holde 
listen over disponenter oppdatert til enhver tid. Dersom det skal legges til nye disponenter av kontoen(e) eller en eksisterende disponent ikke lenger skal ha dispo-
sisjon over kontoen(e), må ODIN motta dette skriftlig fra selskapet signert av en person som har signaturrett i henhold til selskapets firmaattest eller en fullmakt. 
Er det krysset av for kun innsyn på konto vil personen ikke kunne gjennomføre kjøp, salg og bytter av fond.

For personkunder
Personen(e) vil få innsyn til kundens fondsportefølje og ODIN konto(er). Tilgangen er begrenset til innsyn og foresatte/verger som ønsker å utføre salg eller bytter 
må gjøre dette via blankett. Kjøp av andeler kan utføres ved å benytte «Gi gave» funksjonen i ODIN Online. Dersom det skal legges til nye disponenter av kontoen(e) 
eller en eksisterende disponent ikke lenger skal ha disposisjon over kontoen(e), må ODIN motta melding om dette skriftlig. Innsynstilgang blir slettet når kunden 
fyller 18 år. Er det krysset av for kun innsyn på konto vil personen ikke kunne gjennomføre kjøp, salg og bytter av fond.

Fullmakt - Tilgang til ODIN Online

*PEP - Har eller har disponenten hatt en fremtredende offentlig stilling eller verv i Norge eller utlandet, eller er et nært familiemedlem eller kjent medarbeider 
til en slik person? Dersom disponenten er et familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP bes både navn og relasjon spesifiseres.

Ferdig utfylt skjema og dokumentasjon sendes til:
ODIN Forvaltning AS - Postboks 1771 Vika - 0122 Oslo.
Telefax: 24 00 48 01 

Ukrypert epost er ikke en trygg kommunikasjonsform og vi ber deg derfor om å ikke sende oss personopplysninger per epost. 
 

ODIN Forvaltning AS - et foretak i SpareBank 1 - alliansen 
 Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Tlf: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no Webadresse: www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657 

Ok
to

be
r 2

02
2Dato: Signatur Dato: Signatur 

Navn med blokkbokstaver Navn med blokkbokstaver 
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