
Versjon: oktober 2020 

 

 

 

 

   ODIN Forvaltning AS har banken som tilknyttet agent

 
 
 
 
INFORMASJON OM FORETAKENE 

Firmanavn: 

("Banken") 

 
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 

 
ODIN Forvaltning AS 

Org.nummer: 937889275 957 486 657 

 
Postadresse: 

 
Postboks 518 Sentrum, 3504 Hønefoss 

 
Pb. 1771 Vika, N-0122 Oslo 

 
Telefon: 

 
915 02130 

 
+24 00 48 00 

 
Hjemmeside: 

 
www.rhbank.no 

 
www.odinfond.no 

 
Email: 

 
firmapost@rhbank.no 

 
kundeservice@odinfond.no 

   

INVESTERINGSTJENESTER – TILKNYTTET AGENT 

ODIN Forvaltning AS («ODIN») har siden 1990 hatt tillatelse fra Finanstilsynet til å drive verdipapirfondsforvaltning.  

I 2010 fikk ODIN tillatelse til å yte investeringsrådgivning og tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond i 2014. 

Selskapet står således under tilsyn av Finanstilsynet og er del av SpareBank 1. Banken er tilknyttet agent til ODIN og i 

henhold til inngått avtale med ODIN kan banken yte investeringrådgivning i et utvalg av fondsprodukter. På denne 

bakgrunn blir Kunden ved signering av denne avtalen, også kunde av ODIN. Banken kan også, i medhold av sin 

konsesjon som bank og uavhengig av avtalen med ODIN, motta og formidle ordre i utvalget av verdipapirfond innenfor 

SpareBank 1-samarbeidet. ODIN blir ansvarlig for den investeringsrådgivningen som Banken utøver i egenskap av 

tilknyttet agent. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til kunde, på kundes eller Bankens initiativ, om 

en eller flere transaksjoner knyttet til finansielle instrumenter, jfr. Verdipapirhandellovens § 2-3 (4).  Med finansielle 

instrumenter forstås her andeler i verdipapirfond, jfr. Verdipapirhandellovens § 2-2 (1) nr.3. ODIN blir som 

primærforetak ansvarlig for den aktivitet som banken utøver i egenskap av tilknyttet agent. Banken og ODIN har intet 

ansvar for fondsprodukter tilbudt av tredjeparts fonds-leverandører. Det ytes ikke Aktiv Forvaltning 

(porteføljeforvaltning) etter Verdipapirhandellovens § 2-3 (3). Nærmere informasjon om honorarer og andre kostnader i 

tilknytning til handel i verdipapirfond opplyses av Banken. 

 

VILKÅR Ved å signere på denne avtalen bekrefter og godtar Kunden følgende: 

Avtalevilkår Avtaleforholdet mellom Kunden, Banken og ODIN som gjelder investeringsrådgivning 

reguleres  av denne avtalen, med tillegg av de enhver tid gjeldende standardvilkår. Disse 

omfatter blant annet dokumentet Investeringsrådgivning – forretningsvilkår m.m fra ODIN 

Forvaltning samt av øvrige direktiver og forordninger, herunder MiFID II, som regulerer 

markedet for finansielle instrumenter og annen relevant lovgivning. I nevnte forretningsvilkår 

fremgår blant annet beskrivelse av hensiktsmessighet- og egnethetsvurdering, 

kundeklassifisering, håndtering av interessekonflikter og behandling av personopplysninger.  

 

Dersom Kunden ønsker å tilsendes materialet på papir, må Kunden kontakte Banken. Øvrig 

informasjon om ODIN Forvaltning AS, herunder nærmere om selskapets regler for behandling 

av personopplysninger og håndtering av interessekonflikter, er tilgjengelig på selskets 

hjemmeside www.odinfond.no 
 

 

Alminnelige 

forretningsvilkår: 

Kunden samtykker i dokumentet Investeringsrådgivning - forretningsvilkår m.m fra ODIN 

Forvaltning AS. 

Investeringsrådgiving: Ved investeringsrådgivning yter Banken ikke-uavhengig investeringsrådgivning, etter de 

betingelser som er oppstilt i lovgivningen. Rådgivningen tar derfor utgangspunkt i produkter 

som er tilrettelagt eller produsert av banker og andre selskaper innenfor Sparebank 1-

samarbeidet. Banken vil primært søke å finne egnede produkter innenfor en selektiv 

produktpalett. Investeringsrådene vil derfor være basert på et begrenset antall produkter og 

tilbydere.  

Samtykke til utveksling 

av kundeopplysninger: 

Ved signering på denne avtale, samtykker Kunden i at Banken og ODIN utveksler kunde- og 

transaksjonsopplysninger, så vel nøytrale som dybdeopplysninger, i forbindelse med mottak, 

formidling og utførelse av ordre, og i sin alminnelighet for oppfølging av kundeforholdet. 

http://www.odinfond.no/
mailto:kundeservice@odinfond.no
http://www.odinfond.no/
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Generell 

informasjon på 

nettsiden og 

samtykke til at 

informasjon kan 

sendes pr e-post: 

Undertegnede samtykker i at informasjon som ikke er rettet til Kunden personlig, kan gis på 

ODINs hjemmeside (www.odinfond.no) dersom dette anses hensiktsmessig, og til at informasjon 

som skal gis skriftlig kan gis i et annet varig medium, herunder sendes til Kundens oppgitte  

e-post adresse. 

Språk: Kunden samtykker til at markedsføringsmateriale og informasjon fra Banken kan mottas på 

norsk eller engelsk. 

Personopplysninger: Kunden samtykker til at opplysninger gitt til Banken som er undergitt taushetsplikt kan 

meddeles Finansklagenemda, der dette er påkrevet for behandlingen av klagesaker. 

Bekreftelse: Kunden bekrefter å ha mottatt, lest og akseptert dokumentet Investeringsrådgivning – 

forretningsvilkår m.m. Dersom Banken er pålagt å sende egnethetserklæring til kunden, 

bekrefter kunden at dette kan gjøres etter at ordre er inngitt dersom investeringsrådgivning er 

gjennomført ved fjernekommunikasjon (telefon eller annen elektronisk kommunikasjon). Dersom 

handelen skjer på kundens initiativ og gjennomføres ved fjernkommunikasjon bekrefter kunden 

at KIID (Nøkkelinformasjonsdokument) kan gjøres tilgjengelig for kunden etter at handelen er 

utført. Kunden aksepterer at Banken kan foretar lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning 

investeringsrådgivningen og annen kommunikasjon med kunden og at denne vil bli lagret. 

Henvendelser: Alle henvendelser i anledning ditt kundeforhold bes rettet til Banken. 

Bekreftelse på riktig 
informasjon: 

Det bekreftes at informasjon og opplysninger gitt ovenfor er korrekte. 



 

 

 

Gjeldende fra 1. juni 2021 
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1. ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 
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2. EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 

 

 

 

http://www.vpff.no/For-investor/Finansielle-instrumenter
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http://www.egenkapitalbevis.no/
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3. RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE, HERUNDER OPPNÅELSE AV BESTE RESULTAT 
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4. KUNDEKLASSIFISERING 
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5.   LYDOPPTAK AV TELEFONSAMTALER 
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6.   BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

7.  OPPBEVARING OG SLETTING AV INFORMASJON 

http://www.odinfond.no/


 

 

 

 

Viktig informasjon om tegning og innløsning av fondsandeler 
 
Tegning og innløsning av fondsandeler 
Tegningstidspunktet (T+) foreligger når skriftlig melding med 
nødvendige opplysninger om tegningen er kommet inn til 
Banken, midler i samsvar med tegningen er mottatt og 
eventuell legitimasjonskontroll er foretatt. Melding om 
tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget. 
Fondsandeler vil stå på en depotkonto i Kundens navn. 
Dersom tegningstidspunktet er før kl.09.45, vil kursberegning 
skje til andelsverdien dagen etter (T+1), med unntak av fond 
hvor kursberegning skjer to dager etter (T+2). Veksling av 
innbetaling til fond i annen valuta enn NOK skjer for 
andelseiernes regning og valutarisiko.  
 
Innløsning foreligger når skriftlig melding med nødvendige 
opplysninger om innløsning er kommet inn til Banken. 
Melding om innløsning av fondsandeler kan ikke gjøres 
betinget. Innløsning kan gjøres i andeler eller beløp. Der det 
er antall andeler som innløses, vil beløpet som fremkommer 
på innløsningsblanketten være estimert. Reelt beløp 
fastsettes først når andelskurs mottas fra forvalter. Ved 
innløsning i beløp vil antall andeler som innløses som 
fremkommer på innløsningsblanketten, være veiledende. 
Reelt antall andeler fastsettes først når andelskurs mottas fra 
forvalter. FIFU-prinsippet benyttes ved salg/bytte av andeler 
(først inn først ut: først kjøpte andelene selges/byttes først). 
Dersom innløsning er registrert i Bankens handelssystem før 
kl.09.45, vil kursberegning skje til andelsverdien dagen etter, 
med unntak av fond hvor kursberegning skjer to dager etter 
(T+2). Veksling av utbetaling fra fond i annen valuta enn NOK 

skjer for andelseiernes regning og valutarisiko. Utbetaling for 
innløste andeler skjer normalt andre bankdag etter kursdato, 
og er i NOK. Ved inngåelse av uttaksavtale vil utbetaling 
fortsette så lenge det er fondsbeholdning tilgjengelig eller til 
avtalen sies opp/opphører. Ved innløsning vil Banken 
motregne utstående formidlingshonorar.  
 
Verdipapirfondsandeler i Banken kan tegnes og innløses ved 
personlig henvendelse på et av Bankens kontorer eller via 
Fondshandel i Kundens nettbank eller mobilbank. I 
Fondshandel i Kundens nettbank/mobilbank finnes blant 
annet sluttsedler og fondsinformasjon (KID), samt mulighet 
for å administrere spare- og uttaksavtaler. Det enkelte 
fondsprospekt er tilgjengelig på Bankens hjemmeside. 
 
Bytte av fond 
Bytte av fond består av en innløsning og en påfølgende 
tegning. Et fondsbytte vil ta mellom seks og sju virkedager å 
fullføre. Det er antall andeler som innløses (byttes); det betyr 
at beløpet som fremkommer på tegningsblanketten er 
estimert. Reelt kjøpsbeløp fastsettes først når 
innløsningskurs bekreftes fra forvalter. Det vil gå 3-4 
virkedager fra registrert innløsningsordre til registrert 
kjøpsordre. For fondsforvalter Odin Forvaltning skjer 
fondsbytte samme dag, kursberegning vil være lik som ved 
tegning. Det er en forutsetning at 100% av fondsbytte skjer 
innenfor samme forvalter. Innløsning i forbindelse med bytte 
kan bli ansett som en skattemessig realisasjon. Dette gjelder 
likevel ikke ved fondsbytte på aksjesparekonto.

 
 
 

Vilkår for Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel 
 
Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som 
bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler 
og betalers bank gjelder følgende standard vilkår: 
 
Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel 
suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, 
se særlig kontoavtalen del C. Generelle vilkår for innskudd og 
betalingstjenester - forbrukerforhold. 
 
Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – 
verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prisliste, 
kontoinformasjon og/eller opp-lyses på annen egnet måte.  
Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader. 
 
Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til 
betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere 
belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste 
betalers bank. 
 
Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal 
betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter 
finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler 
tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. 
 
Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen 
mellom betaler og betalingsmottaker. 
 
Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten 
enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på 
konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre 

dekningskontroll før belastning. Belastning ut over 
disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart. 
 
Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. 
Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil 
kontobelastning skje snarest mulig etter at 
betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. 
Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens 
gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt 
være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter 
angitt belastningsdag/innleveringsdag. 
 
Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag 
av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av 
belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og 
finansavtaleloven. 


