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TEGNINGSBLANKETT

KJØP AV FOND HOS LANDKREDITT FORVALTNING
FOR EKSISTERENDE KUNDER

Tøm skjema

Du finner informasjon om hvordan blanketten skal sendes inn nederst på side 2.

A

Kundeopplysninger

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer) / utenlandsk ID-nr.:

VPS-konto (12 siffer):

Firmanavn/navn:

E-post:

Kontaktperson:

B

Telefon:

Jeg er medlem i Norges Bondelag

Valg av verdipapirfond og tegningsbeløp
Verdipapirfond

Engangskjøp (kr)

Fondets konto

Landkreditt Aksje Global

8101.11.91665

Landkreditt Norden Utbytte A

8101.52.33826

Landkreditt Norden Utbytte I

8101.52.33826

Landkreditt Utbytte A

8101.31.10794

Landkreditt Utbytte I

8101.31.10794

Landkreditt Extra

8101.31.10778

Landkreditt Høyrente

8101.11.91703

C

Tegningsblanketten må ha kommet inn til Landkreditt
Forvaltning innen klokken 15.00 (skjæringstidspunktet)
for at første påfølgende kursdato skal bli lagt til grunn.
Evt. tegningsprovisjon belastes i henhold til Landkreditt
Forvaltnings gjeldende prisliste.
Se Landkredittfondene.no for utfylledne informasjon og
minimumsbeløp i de ulike fondene.

Formål med tegningen og pengenes opprinnelige opphav
Formål med tegningen
Pensjonssparing

Langsiktig sparing / Investering

Annet:

Pengenes opprinnelige opphav
Lønn, sparekonto e.l.

Arv eller gave

Selskapsinntekt

Annet:

Viktig informasjon
Personopplysninger
Landkreditt Forvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Ansatte i Landkreditt
Forvaltning AS er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltningsselskapet kan andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt kreve retting
av feil. Personvernerklæringen for Landkreditt Forvaltning AS finnes på Landkredittfondene.no.

Angrerett
I henhold til angrerettloven av 20. juni 2014 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

Markedsføring av fondene
Verdipapirfondene er ikke registrert i henhold til United States Securities Act av 1933 eller U.S. Investment Companies Act 1940 eller annen gjeldende
amerikansk lov. På bakgrunn av dette kan ikke verdipapirfondene markedsføres eller distribueres direkte eller indirekte til investorer som er underlagt USAs
jurisdiksjon, herunder investorer som er bosatt i eller har skatteplikt til USA.

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.
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TEGNINGSBLANKETT

KJØP AV FOND HOS LANDKREDITT FORVALTNING
FOR EKSISTERENDE KUNDER

D

Fullmakt og signatur
Jeg/vi ønsker selv å overføre tegningsbeløp til fondets bankkonto (se side 1 for mer informasjon).

Kontonummer (11 siffer):

Jeg gir herved Landkreditt Forvaltning AS fullmakt til å belaste og verifisere min/vår bankkonto:
Undertegnede gir med dette betalingsmottaker fullmakt til – gjennom betalingsmottakers bank – å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring
til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Belastning vil skje snarest mulig. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil
syv virkedager etter at fullmakten er avgitt. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysninger fra min bank om at jeg har
disposisjonsrett til oppgitt konto og innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Belastningsfullmakten kan ikke overstige 5 millioner norske kroner. Ved
tegning over 5 millioner norske kroner må flere engangsfullmakter avgis.
Jeg gir med dette Landkreditt Forvaltning AS tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å utføre tegningen på vilkår som beskrevet ovenfor.
(Kryss av dersom tegningsbeløpet er større enn 5 millioner norske kroner).

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i det/de valgte fonds nøkkelinformasjon, fullstendig prospekt og viktig
informasjon på neste side. Nøkkelinformasjon og fullstendig prospekt for fondene finnes på Landkredittfondene.no.
Undertegnede bekrefter at personopplysninger i blanketten er korrekte, og at endringer i disse opplysningene skal meddeles Landkreditt Forvaltning AS.
Undertegnede erklærer at jeg/vi hverken er bosatt i eller skattepliktig til USA, er amerikansk statsborger eller amerikansk juridisk person eller sammenslutning (og at
den juridiske personen eller sammenslutningen ikke har noen eiere med eierandel over 25 %). Dersom endringer i omstendigheter skulle lede til at informasjonen i
denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig, er jeg forpliktet til å umiddelbart informere Landkreditt Forvaltning AS.
Navn:

Sted/dato:

Signatur:

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:
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 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.

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.

Blanketten sendes til:
Blankett og eventuelle vedlegg kan sendes inn med vårt kontaktskjema på Landkredittfondene.no.
Eller per post til: Landkreditt Forvaltning AS, Postboks 1824, Vika, 0123 Oslo. Grunnet personvernhensyn skal blanketten ikke sendes på e-post.

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.

