
Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester
1.  INFORMASJON OM BANKEN
SpareBank 1 Hallingdal Valdres, Postboks 173, 3571 Ål, Telefon: 03202, Telefaks: 32 02 39 01

2.  KUNDEN
Fødselsnr/Org.nr

Navn (person/foretak)  
Adresse   

 
Telefon/mobil E-postadresse

3.  INVESTERINGSTJENESTER
Kunden ønsker følgende investeringstjenester:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres formidler ordre på handel med enkeltaksjer og valuta/renteinstrument gjennom henholdsvis 
SpareBank 1 Markets og SMN Markets. SpareBank 1 Hallingdal  Valdres yter ikke tjenesten investeringsrådgivning (personlig 
anbefaling) på enkeltaksjer og valuta/renteinstrument.

Mottak og formidling av ordre: Investeringsrådgivning:

4.  INFORMASJON OG RAPPORTERING
Kunden ønsker å motta sluttseddel og annen personlig informasjon pr:

5.  BEKREFTELSE
Forretningsforholdet mellom kunden og banken vil være regulert av lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr 75 med 
forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom banken og kunden, samt bankens alminnelige forretningsvilkår. 
  
Kunden bekrefter og samtykker ved undertegning av denne avtale følgende: 
  - å ha mottatt, lest og akseptert bankens Alminnelige Forretningsvilkår, og 
  - at informasjon som ikke er rettet til kunden personlig kan gis på SpareBank1 Hallingdal Valdres sin internettside, 
     dersom dette anses hensiktsmessig. 
  - er klassifisert som ”ikke profesjonell” kunde, og mottatt informasjon om kundeklassifisering.

Sted, dato

Underskrift kunde Underskrift rådgiver

E-post Ordinær post
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