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Flytting av verdipapirer fra ekstern aktør  

 

 

Eksempel: Har du aksjefond fra Skagen i Sbanken, er kontofører Sbanken og du skal fylle inn Sbanken som 
nåværende kontofører. 
 

Nåværende kontofører Verdipapir-
/aksjesparekonto  

Verdipapirnavn Flytt hele min 
beholdning  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Etternavn: 
 

Fornavn: 

Adresse: 
 

Personnummer: 

Postnummer/sted: 
 

Telefon/mobil: 

Land: 
 

E-post: 

Verdipapirkonto/aksjesparekonto:   
 

Navn: Eika Kapitalforvaltning AS 
 

Organisasjonsnummer: 979 561 261 

Adresse: Pb. 2349 Solli, 0201 Oslo Telefonnummer/e-post: 22878183 / fond@eika.no 

Kundeopplysninger  

Tilbyder av verdipapirkontoen/ aksjesparekontoen verdipapirene flyttes til 

Vennligst flytt mine verdipapirfondsandeler fra 

Personvern 

Eika Kapitalforvaltning er ansvarlig for behandling av personopplysningene som oppgis og hentes inn. Vi trenger dine 

opplysninger for å kunne oppfylle lovpålagte krav og for å kunne oppfylle avtalen og/eller gjennomføre avtalte 

transaksjon med deg. Vi lagrer opplysningene så lenge det er påkrevet i lov eller forskrift eller så lenge det kan oppstå et 

erstatningskrav. Informasjon om dine rettigheter rundt blant annet innsyn, samtykke, dataportabilitet, klage og sletting 

finner du på vår personvernside på www.eika.no. Har du spørsmål, kan vår personvernsrådgiver kontaktes på e-post 

personvern.forvaltning@eika.no  

http://www.eika.no/
mailto:personvern.forvaltning@eika.no
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Vær oppmerksom på at ikke alle eksterne verdipapirer vil kunne overføres til Eika, og fullmakten ovenfor 

gjelder derfor kun de eksterne verdipapirer som Eika til enhver tid måtte tillate på de ulike kontoene. Du vil 

derfor fortsatt kunne ha gjenstående verdipapirer på dine eksisterende kontoer etter flyttingen. Flyttingen til 

Eika Aksjesparekonto forutsetter at en slik konto allerede er etablert. Ved flytting til Eika Verdipapirkonto, vil 

en konto automatisk bli opprettet dersom du ikke har en fra før. Vær også oppmerksom på at verdipapirer som 

ikke kan stå på en aksjesparekonto automatisk vil bli flyttet til en Eika Verdipapirkonto. Dersom du ikke har en 

eksisterende verdipapirkonto vil bli en bli opprettet til deg.  

Ved flytting av andeler i eksterne verdipapirfond gjøres det oppmerksom på at andelene vil bli stående på en 

nomineekonto i Eikas navn. Ved signering av denne blankett samtykker du til at Eika kan gi offentlige 

myndigheter nødvendige opplysninger i denne sammenheng. 

For å gi deg riktig skatterapportering vil Eika ved flyttingen innhente opplysninger om kostpriser og 

skjermingsfradrag på verdipapirene.  

Alle fondsforvaltningsselskap er pålagt å kreve legitimasjon av nye kunder. Vedlegg derfor bekreftet kopi av 

legitimasjon som pass, bankkort eller førerkort e.l. Alle nye kunde må besvare anti-hvitvask spørsmål og signere 

egenerklæring. 

 

 

Dato:                                         Kundens signatur: 
  

 

Ferdig utfylt blankett kan sendes til din lokale sparebank eller Eika Kapitalforvaltning AS. 

Vær oppmerksom på at tegningsblanketten bør sendes kryptert på e-post dersom den ikke sendes per post. 

 

 

SIGNATUR 

LEGITIMASJON 
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