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K O N T O A V T A LE  -  
N Æ R I N G S F O R H O LD   

 
Hoveddokument for innskuddskonto med 
tilhørende betalingstje ne ster - Del A Kundens eksemplar 

Kontotype 

      

Valuta type 

    

Kontonummer 

      
IBAN-nummer 

      

Opplysninger om kontohaver Navn, adresse: 

Recipient1       

Recipient2       

Recipient3       

Recipient4       

Recipient5       

Recipient6 

Kontohavers organisasjonsnummer/fødselsnummer/D-nummer 

Customernumber        

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt 
Fødselsdato 

      
Statsborgerskap 

      
Kjønn 

      
E-postadresse 

      
Tlf. hjem 

      
Mobil 

      
Tlf. jobb 

      
 

Opplysninger om kontoåpner(Fylles ut kun dersom kon-
tohaver og kontoåpner ikke er samme person) 

Navn, adresse 

      

      

      

      

      

Kontoåpners fødselsnummer./D-nummer  

      
Fylles ut hvis fødsels- og eller D-nummer ikke er tildelt 

Fødselsdato 

      
Statsborgerskap 

      
Kjønn 

      
Legitimasjonskontroll 

Legitimasjon 

      
Kontrollert (dato, sign.) 

      
 

Avtalevilkår - næringsforhold 

Om kontoavtalen 

Lov av 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler (finansavt a-
leloven) gjelder for kontoavtalen med mindre noe annet er avtalt  
eller fremgår av sammenhengen. Dersom avtale om konto eller 
en enkelt betalingstjeneste er inngått før denne loven (eventuelt  
enkeltbestemmelser) er trådt i kraft, gjelder også overgangsreg-
ler og eventuelt eldre finansavtalelov 25.juni 1999 nr. 46 så 
langt dette følger av overgangsreglene.  
Kontohaver, eller den som oppretter konto for andre, skal ved 
kontoopprettelsen legitimere seg og bekrefte riktigheten av opp-
lysningene. 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) betalings-
tjeneste(r) som kontoavtalen gjelder for 

Del F Blankett for disponenter og fullmaktsforhold 

Del G Eventuelle andre dokumenter og avtaler 
 

  
Utvidelse av kontoavtalen med  
Blir kontohaver og banken enige om å utvide (supplere) gjelden de 
kontoavtale med nye kontoer eller andre innskuddsprodukter eller 
betalingstjenester og produkter, vil kontohaver motta gjelden de 
prisliste og særskilte avtalevilkår for de(n) betalingstjenest e(r)  
som utvidelsen gjelder for. 
 
Denne kontoavtalens vilkår vil også gjelde for de nye kontoene og 
betalingstjenestene dersom ikke annet er avtalt. Ved åpning av nye 
kontoer på tilsvarende vilkår vil kontohaver få tilsendt en be-
kreftelse på åpningen som dokumentasjon.  

Innhenting av kundeopplysninger 

Opprettelse av konto og utstedelse av tilhørende betalingsinst ru -
menter skjer etter forutgående prøving. Banken vil i den forbin -
delse innhente opplysninger som belyser kundens økonomiske for-
hold, bl.a. hos kredittopplysningsf oretak og andre offentlige kilder,  
øvrige banker og finansforetak. 
 
Om disponenter og fullmaktsforhold 

De(n) som gis disposisjonsrett til kontoen (disponenter) skal legiti-
mere seg overfor banken og bekrefte riktigheten av opplysningen e.  
Opplysninger om disponenter og fullmaktsforhold regnes som en 
del av kontoavtalen. 
 

  

Kontohavers/Kontoåpners signatur 

Denne kontoavtale inkluderer avtale om AvtaleGiro som gir kontohaver mulighet til å betale regninger ved hjelp av AvtaleGiro med mindre det til 
kontoen er knyttet særskilte avtalevilkår som utelukker bruk av AvtaleGiro. Dette gjelder eksempelvis skattetrekkskonti. Ett eksemplar av konto-
avtalen er mottatt av, eller på annen måte gjort tilgjengelig for kontohaver. Kontohaver bekrefter å ha fått anledning til å sette seg inn i kontoav-
talen, herunder del E av kontoavtalen Avtalevilkår for AvtaleGiro – betaler før avtalen ble inngått. 
Underskrives i henhold til firmaattest. 
 
Sted, dato 

              
Kontohavers/Kontoåpners underskrift   

 

Med vennlig hilsen 
 

Company 
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Firmaattest utstedt dato 

      
Avtalevilkårene fortsetter på neste side. 

 

 
 
 

 


