
 
 
 

 TEGNINGSBLANKETT – AKSJESPAREKONTO - 

Navn:  Fødselsnummer:  

Depot: Andelene blir registret på depot merket Ask.  Kontonr. for belastning:  
  

☐Tegning 
Se side 2 for cut-off tidspunkter.  

☐Innløsning 
Se side 2 for cut-off tidspunkter.  

☐Bytte 
Bytte mellom fond med ulik oppgjørstid og/eller 
forvaltningsselskap kan medføre at tegning og 
innløsning ikke får kurs samme dag.   

☐Tegningsbeløpet er overført fondets konto/klientkonto  
☐Jeg gir Pareto Asset Management AS fullmakt til å 
belaste og verifisere min/vår bankkonto.* 

Utbetaling av oppgjør ved salg av andeler utføres normalt 
etter 2-4 virkedager.  

Transaksjonen er et fondsbytte der 
innløsning og tegning gjennomføres 
som en transaksjon. 

Bankkontonummer 
for belastning: 

 Bankkontonummer 
for utbetaling: 

  

 

*Undertegnede kontohaver/betaler gir herved betalingsmottaker fullmakt til – gjennom betalingsmottakers bank – å belaste ovennevnte konto med opptil angitt beløp for overføring 
til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min 
bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter at 
fullmakten er avgitt. Skal belastning skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager etter den dag belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten. Belastning skjer 
snarest mulig med mindre annet fremgår av ordren.  
 

☐ Dersom tegningsbeløpet er større enn NOK 5 millioner, gir jeg Pareto Asset Management AS tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å utføre tegningen på 
vilkår som er beskrevet i denne blanketten. 

Fond – Pareto Asset Management Bankkonto 
Bytte 

+/- Beløp Andeler 
           Gebyr 
tegning/innløsning 

Pareto Aksje Norge  
☐A (500)  ☐B (500)  ☐C (20 mill.)  ☐D (50 mill.)  ☐I (100 mill.) 7050.06.31277    1,00 % / 0,50 % 
Pareto Investment Fund   
☐A (500)  ☐B (10 mill.)  ☐C (50 mill.) 7035.05.20749    1,00 % / 0,50 % 

Pareto Global  
☐A (500)  ☐B (500)  ☐C (20 mill.)  ☐D (50 mill.)  ☐I (100 mill.) 7050.06.35116    1,00 % / 0,50 % 
Pareto Nordic Equity (Pareto SICAV)  
☐B (-)  ☐C (20 mill.)  ☐D (50 mill.)  ☐I (100 mill.) 1506.15.20748    1,00 % / 0,50 % 

Pareto Nordic Alpha (Pareto SICAV)  
☐A (-)  ☐B (10 mill.) 1503.29.73601    1,00 % / 0,50 % 

Pareto Nordic Omega  
☐ B (1 mill.)  ☐ I (20 mill.) 1506.08.53328    0,10 % / 0,00 % 

Pareto Total  
☐ A (50 mill.)  ☐ B (1 mill.)  ☐ I (100 mill.) 1506.08.53336    0,10 % / 0,00 % 

Kontantinnskudd på klientkonto 1503.89.01483     

Fond – eksterne forvaltere                                     

 1503.89.01483    Se nøkkelinformasjon 

 1503.89.01483    Se nøkkelinformasjon 

 1503.89.01483    Se nøkkelinformasjon 

 

Kunde må ha inngått avtale om aksjesparekonto   

Elektronisk kommunikasjon 
Undertegnede samtykker til at opplysninger som rettes til Kunden 
personlig kan gis pr. e-post fra det tidspunkt Kunden har oppgitt sin e-
postadresse, samt at all informasjon som følger av verdipapirfondloven 
med tilhørende forskrift, og annet relevant regelverk kan kommuniseres 
til Kunden gjennom internettsiden www.paretoam.com. 

Porteføljerapportering 
Vi benytter oss av porteføljetjenesten MIN SIDE. Innloggingsdetaljer 
sendes direkte til oppgitt e-postadresse.  
 

Paretos optimale  
Alle kontaktpersoner hos Pareto Asset Management AS får tilsendt Paretos 
optimale. Du kan når som helst avregistrere deg fra denne utsendelsen. 

Prospekt og nøkkelinformasjon 
Prospekt og nøkkelinformasjon (KIID) for verdipapirfond er tilgjengelig på 
www.paretoam.com/fondsdokumenter. For eksterne fond vil informasjon 
om hvor prospekt er tilgjengelig normalt fremgå av det respektive fonds 
nøkkelinformasjon. 

Sted:  Dato:            Signatur:  
 Avtalen kan signeres elektronisk. Dato for signeringen vil fremgå av 
den elektroniske signaturen.   

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i det/de valgte fonds prospekter, vedtekter og nøkkelinformasjon 
(KIID,) samt viktig informasjon på side 2 av denne blanketten. For senere transaksjoner inngitt på e-post eller annet varig medium gjelder vilkårene for 
tegning slik de fremkommer av gjeldende tegningsblankett på www.paretoam.com. 

http://www.paretoam.com/
http://www.paretoam.com/fondsdokumenter
http://www.paretoam.com/


 
 

                  Pareto Asset Management AS 
                  Et selskap i Pareto-gruppen 
                  www.paretoam.com 
 

                  Dronning Mauds gate 3 
                  Postboks 1810 Vika 
                  0123 Oslo 
 

                    Tlf.:         22 87 87 00 
                    E-post:   post@paretoam.com 
                    Org. nr.: 977 287 677  

 

 
 

 
 

Pareto Asset Management AS 
Organisasjonsnummer: 977 287 677  
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo 
Postboks 1810 Vika, 0123 Oslo 
Telefon: 22 87 87 00 
faks: 22 01 58 50 
e-post: post@paretoam.com 
 
Klientkonto for aksjesparekonto 
Bankkonto-klientkonto: 15038901483 
 
I henhold til regelverket, påløper det ikke renter på Kontohavers 
kontantbeholdning på aksjesparekontoen. Som følge av at det 
benyttes en felles klientkonto, gjelder ikke garantiordningen for 
bankenes sikringsfond fullt ut på kontohavernivå.  
 
Handel i aksjefond på aksjesparekonto 
For handel i fond forvaltet av PAM, vil ordre utføres i henhold til 
gjeldene frister som fremgår av de respektive fonds prospekt. PAM 
vil formidle ordre i eksterne fond hver virkedag i henhold til PAMs 
interne rutiner.   
 
Kontohaver gir PAM fullmakt til å gjennomføre fondsbytter som en 
transaksjon. Fondsbytter kan imidlertid medføre at tegning og 
innløsning ikke får kurs samme dag. Dette innebærer at Kontohaver 
ikke vil være eksponert mot avkastningen i det aktuelle fondet i 
hele eller deler av oppgjørsperioden.  

 
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 standardvilkår: 
 
1. Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel 
suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se 
særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og 
betalingsoppdrag.  
 
2. Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – 
verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prisliste, 
kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken 
vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader. 
 
3. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til 
betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere 
belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers 
bank.  
 

4. Ved en eventuell tilbakekalling 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. Slik tilbakekalling kan imidlertid anses som brudd på 
avtalen mellom betaler og betalingsmottaker. 
 

5. 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.  
 
6. 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.  
 
7. 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. 
 
Informasjon om avkastning og risiko 
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 
Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, 
forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, 
forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av 
kurstap. 

 

mailto:pf@pareto.no

