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Postadresse 

Sparebanken Vest 

Postboks 7999 

5020 Bergen 

 

E-postadresse 

sparebanken.vest@spv.no 

Internett 

www.spv.no 

Telefon 

(047) 915 05555 

Organisasjons nr. 

NO 832 554 332 

 

 
 

RAMMEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 

FOR SPARING OG PLASSERING  
 
Denne rammeavtalen («Rammeavtalen») med vedlegg som angitt nedenfor regulerer forholdet 
mellom Kunden og Sparebanken Vest ved Kundens kjøp av investeringstjenester fra Sparebanken 
Vests avdeling for Sparing og Plassering.  
 

Kundens navn og adresse Bankens navn og adresse  

 
 
 
 
«Kunden» 

Sparebanken Vest  
Jonsvollsgaten 2 
5011 Bergen 
 
«Banken» 

Fødselsnummer/organisasjonsnummer Bankens organisasjonsnummer 

 
 

832 554 332 

Kundens telefonnummer Bankens telefonnummer 

 
 

(+47) 915 05555 

Kundens e-postadresse 

 
 
Kundens kontaktperson dersom foretak 

 
 
Kundens klassifisering 

 
 
Dokumenter som utgjør en del av denne Rammeavtalen og som jeg ved min underskrift bekrefter at jeg har 
mottatt, gjort meg kjent med og akseptert 

▪ Bankens Alminnelige Forretningsvilkår 

▪ Bankens Forvaltervilkår  

▪ Bankens informasjon om kundeklassifisering 

▪ Bankens informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter 

▪ Bankens informasjon om priser 

▪ Bankens retningslinjer for ordreutførelse 

▪ Bankens retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter 

Jeg bekrefter også ved min underskrift å ha gjort meg kjent med og akseptert 

▪ Bankens beskrivelse av hensiktsmessighet- og egnethetsvurdering av kunder (se 

Alminnelige Forretningsvilkår punkt 6), herunder at egnethetserklæring om 

enkelttransaksjoner kan sendes til meg etter at ordre er inngitt dersom 

investeringsrådgivning er gjennomført ved fjernkommunikasjon (telefon eller annen 

elektronisk kommunikasjon) 

▪ At Banken foretar lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning til investeringstjenester og at 

slike lydopptak og annen dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre 

kommunikasjonskanaler vil bli lagret 

▪ At Banken kan kommunisere med meg som angitt i Alminnelige Forretningsvilkår punkt 

1.2 og at informasjon som ikke er rettet til meg personlig kan gis på Bankens 

hjemmesider dersom dette anses som hensiktsmessig 

▪ At opplysninger gitt til Banken og som er undergitt taushetsplikt kan meddeles 

Verdipapirforetakenes Forbunds Etiske Råd eller Finansklagenemda hvor dette er 

nødvendig for behandlingen av klagesaker  



 

Side 2 

 
 

▪ At Banken kan utlevere mine kunde- og personopplysninger til andre avdelinger i Banken 

som har et tjenstlig behov for opplysningene 

▪ At markedsføringsmateriale og annen informasjon fra Banken kan mottas på norsk, eller, 

dersom materialet ikke foreligger på norsk, på engelsk når dette er i samsvar med 

gjeldende rett 

▪ At kundeordre kan utføres utenfor regulert markedet eller MHF (multilateral 

handelsfasilitet) 

Oppsigelse 

Rammeavtalen kan sies opp av Kunden med umiddelbar virkning. Oppsigelse må skje skriftlig. 
Rammeavtalen er en forutsetning for Kundens bruk av Bankens spareprodukt. Oppsigelse av 
Rammeavtalen innebærer derfor også oppsigelse av Kundens tilknyttede avtale(r) for det enkelte 
spareproduktet. Kunden kan velge å kun si opp avtalen for det enkelte spareproduktet.  
Sted og dato:  
 

Underskrifter  

Kundens underskrift 
 
 
 

 
 

Bankens underskrift 
 

Sparebanken Vest 
 
 

etter fullmakt 
 
 

 
  


