
FULLMAKT   Registreringsskjema for tilgang til ODIN Online for foresatte/verger

Av personvernhensyn ber vi om at denne blanketten blir sendt per post.

NB!  Hvis ikke tidligere innsendt behøver ODIN Forvaltning en kopi av fødselsattest på barnet og en bekrefte 
       kopi av legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort m/bilde) av foresatte/verge. 

Retningslinjer 
Registrerte foresatte/verger vil med dette få tilgang til ODIN Online via sin personlige BankID.
For å få tilgang kreves det at ODIN har motatt gyldig legitimasjon tidligere. Dersom ikke gyldig legitimasjon er sendt inn tidligere, må dette gjøres skriftlig og 
sendes inn i tillegg. Med gyldig legitimasjon menes førerkort, pass eller bankkort (med bilde).

Hvis ikke tidligere innsendt behøver ODIN Forvaltning en kopi av fødselsattest på barnet og en bekrefte kopi av legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort 
m/bilde) av foresatte/verge.

Tilgangen er begrenset til innsyn på konto. Foresatte/ verger som ønsker å utføre salg eller bytter må gjøre dette via blankett. Dersom man ønsker å sette 
inn mer penger på kontoen benytt ”Gi gave” funksjonen i ODIN Online.

Ferdig utfylt skjema og eventuelt dokumentasjon og blanketter sendes til:
ODIN Forvaltning AS - Postboks 1771 Vika - 0122 Oslo eller per epost: trade@odinfond.no

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 
Selskapet er heleid av  SpareBank 1 Gruppen AS
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