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Kontoavtale næringsforhold 

Del A Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 

1. Om kontoavtalen 

Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med 

sine kunder ved opprettelse av innskuddskonto og bruk av betalingstjenester knyttet til kontoen.  

Kontohaver, eller den som oppretter konto for andre, skal ved kontoopprettelsen legitimere seg og bekrefte riktigheten av 

opplysningene. Banken kan avslå å opprette konto, ta imot innskudd eller utføre betalingsoppdrag når saklig grunn foreligger.  

Finansavtaleloven fastsetter krav til innholdet i kontoavtaler.  

Kontoavtalen består av følgende deler:  

Del A Dette hoveddokument 

Del B Bankens gjeldende prisliste 

Del C Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold  

Del D Eventuelle særskilte avtalevilkår for den kontotype kontoavtalen gjelder for 

Del E Eventuelle særskilte avtalevilkår for de(n) betalingstjeneste(r) som kontoavtalen gjelder for  

Del F Blankett for disponenter og fullmaktsforhold 

Del G Eventuelle andre dokumenter og avtaler 

2. Utvidelse av kontoavtalen med nye produkter og tjenester  

Blir kontohaver og banken enige om å utvide (supplere) gjeldende kontoavta le med andre betalingstjenester, vil kontohaver 

motta gjeldende prisliste og særskilte avtalevilkår for de(n) betalingstjeneste(r) som utvidelsen gjelder for. Kontohaver vil også 

motta bankens generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester såfremt vilkårene er endret siden forrige gang kontohaver 

mottok vilkårene. Nye generelle avtalevilkår som kontohaver mottar vil også gjelde for den konto og de betalingstjenester som 

kontohaver allerede benytter. 

3. Innhenting av kundeopplysninger 

Opprettelse av konto og utstedelse av tilhørende betalingsinstrumenter skjer etter forutgående prøving. Banken vil i den 

forbindelse innhente opplysninger som belyser kundens økonomiske forhold, bl.a. hos kredittopplysningsforetak og andre 

offentlige kilder, øvrige banker og finansforetak. 

4. Om disponenter og fullmaktsforhold 

De(n) som gis disposisjonsrett til kontoen (disponenter) skal legitimere seg overfor banken og bekrefte riktigheten av 

opplysningene. 

Opplysninger om disponenter og fullmaktsforhold noteres på egen blankett og regnes som en del av kontoavtalen.  


