Åpning av Eika Verdipapirkonto for umyndige
Åpning av verdipapirkonto krever vergen(e)s samtykke.

Til informasjon er tegning av andeler fra umyndiges bankkonto i strid med vergemålsloven § 36 3. ledd.

KUNDEOPPLYSNINGER

Etternavn:

Fornavn:

Adresse:

Fødselsnummer:

Postnummer/sted:

Verdipapirkonto:

Personvern
Eika Kapitalforvaltning er ansvarlig for behandling av personopplysningene som oppgis og hentes inn. Vi
trenger dine opplysninger for å kunne oppfylle lovpålagte krav og for å kunne oppfylle avtalen og/eller
gjennomføre avtalte transaksjon med deg. Vi lagrer opplysningene så lenge det er påkrevet i lov eller
forskrift eller så lenge det kan oppstå et erstatningskrav. Informasjon om dine rettigheter rundt blant annet
innsyn, samtykke, dataportabilitet, klage og sletting finner du på vår personvernside på www.eika.no. Har du
spørsmål, kan vår personvernsrådgiver kontaktes på e-post personvern.forvaltning@eika.no

Opplysninger om vergene (vennligst fyll inn). Les bestemmelsen knyttet til vergene nedenfor.

OPPLYSNINGER OM VERGER

Verge 1
Navn:

Verge 2
Navn:

Adresse:

Adresse:

Postnr/sted:

Postnr/sted:

Fødselsnummer:

Fødselsnummer:

e-post:

e-post:

Har den mindreårige to verger, skal begge føres opp. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene er gift
og har daglig omsorg. Hvis den mindreårige kun har en verge med foreldreansvar, må dette
dokumenteres.
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DISPOSISJONSRETT

Beholdning som står på verdipapirkonto skal disponeres av vergen(e):
I fellesskap

Hver for seg

Kun av verge 1

Kun av verge 2

Skal midlene unntas fra fylkesmannens forvaltning/tilsyn og regnskapsplikt?
Ja

Nei

Legitimasjon

Ved inngåelse av denne avtale må følgende legitimasjonsdokumenter foreligge:

Den mindreåriges fødselsattest

Leg,kopi av mindreårige/umyndig, om han/hun har pass e.l.

Leg.kopi av begge verger, ev. en verge ved dokumentert foreldreansvar alene
Verger besvarer anti-hvitvask spørsmål på vegne av den mindreårige i AHV-Risk. Egenerklæring skal
signeres.

Signatur

Dato:

Signatur verge 1:
Signatur verge 2:

Ferdig utfylt blankett kan sendes til din lokale sparebank eller Eika Kapitalforvaltning AS.
Vær oppmerksom på at tegningsblanketten bør sendes kryptert på e-post dersom den ikke sendes per post.
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