
Kundenr 
 

 

Kundeavtale oppgjørskonto 
 

 
Kunden 
 

Navn (person/foretak): 
 

Person-/organisasjonsnummer: 
 

Postadresse:  

 

Postnummer og poststed: 

 

E-post:  
 

Land: 
 

Telefon: 

 

Mobil: 

 

Statsborgerskap om annet enn norsk: 
 

Skattemessig hjemland om annet enn Norge: 
 

Evt. foretakets kontaktperson 1: 

 
Evt. foretakets kontaktperson 2: 

 

 
 

Avtalens Parter 
Parter i denne avtalen (”Avtalen”) er kunden 

(”Kunden”) og Pareto Bank ASA (”Banken”). 
 
Produkter og tjenester 

Denne Avtalen gjelder opprettelse av konto i 
Pareto Bank ASA. Pareto Securities AS gis 

innsynsrett på Kundens konti i Pareto Bank 
ASA. Kunden er inneforstått med at en 

oppgjørskonto kun skal benyttes til oppgjør 
av finansielle instrumenter, samt Pareto 
Securities sin rett til vederlag når kunden 

benytter seg av de betalbare tjenestene 
Pareto Securities tilbyr. Alle uttak/ 

overføringer fra en oppgjørskonto skal på 
forhånd godkjennes av Pareto Securities. 
 

Regelverk og bekreftelser 
Forretningsforholdet mellom Kunden og 

Banken vil være regulert av (med forskrifter): 
Finansavtaleloven, Hvitvaskingsloven og 
Personopplysningsloven, annen relevant 

lovgivning, særskilte avtaler mellom Banken 
og Kunden, samt Bankens generelle vilkår for 

innskudd og betalingsoppdrag 
(”Avtalevilkårene”). Disse inneholder 
generelle bestemmelser om Kundens og 

Bankens plikter og rettigheter. 
Avtalevilkårene er tilgjengelige på 

www.pareto.no. 
 

Samtykke til utlevering og bruk av 

personopplysninger mv. 
Registrerte personopplysninger vil bli utlevert 

til offentlige myndigheter og andre organer  

 

når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt. 
 

Kunden aksepterer at Banken oppbevarer og 
behandler personopplysninger i henhold til lov 
om behandling av personopplysninger. Alle 

telefonsamtaler, e-post og annen skriftlig 
kommunikasjon med Kunden vil kunne bli 

loggført automatisk og registrert i 
kunderegisteret. Kunden samtykker i at Banken 
kan utveksle eventuelle opplysninger de måtte 

ha om Kunden til selskaper innenfor Pareto 
Gruppen. Kunden aksepterer at Banken 

innhenter opplysninger fra selskaper som tilbyr 
kredittopplysninger og kan foreta fornyet 
kredittsjekk uten forutgående samtykke fra 

Kunden. 
 

Kommunikasjonsform 
Kunden samtykker i å motta personlig 

informasjon elektronisk, samt at informasjon 
som ikke er rettet til Kunden personlig kan gis 
på Bankens nettside når det anses 

hensiktsmessig og ikke annet er særlig avtalt 
med Kunden. Kunden bekrefter å ha fått og 

godtar å få informasjon om Banken og 
Bankens tjenester, herunder Bankens generelle 
vilkår og endringer i disse elektronisk. Kunden 

godtar at all informasjon og alle meddelelser 
Banken er pålagt å gi kunden kan gis 

elektronisk. Kunden bekrefter å ha gitt sin e-
postadresse til banken. 
 

Samtykke til mottak av elektroniske 
markedsføringshenvendelser 

Kunden samtykker i at Banken, i samsvar med  

 

lovgivningen og konsesjonsvilkårene, vil kunne 
bruke såkalte nøytrale kundeopplysninger 

(navn, adresse, fødselsår, kjønn og kontakt-
opplysninger) og opplysninger om hvilke 
produkttyper Kunden allerede har inngått 

avtale om, som grunnlag for informasjon og 
markedsføring av eksisterende og nye 

tjenester og produkter. Banken kan i tillegg 
benytte transaksjonsopplysninger og andre 

dybdeopplysninger for å gi informasjon og 
tilbud om Bankens tjenester og produkter i og 
utenfor samme produktkategori som 

kundeopplysningene er hentet fra. Slike 
markedsføringshenvendelser kan Banken rette 

til Kunden ved hjelp av e-post, tekst- og 
multimediemeldinger til mobiltelefon, samt til 
nettbank. Kunden kan ved henvendelse til 

Banken kreve sitt navn sperret i Bankens 
adresseregister mot bruk til markedsføring 

uavhengig av medium. 
 
Priser 

Oppdaterte opplysninger om omkostninger og 
gebyrer mv. vil være tilgjengelig på 

www.paretobank.no. 
 
Legitimasjonskontroll 

Ved inngåelse av denne Avtalen skal Kunden 
identifisere seg i samsvar med 

Hvitvaskingsloven og Bankens retningslinjer 
for dette. Det samme gjelder evt. andre som 

skal gis fullmakt til å disponere kontoen. 
Opplysninger om øvrige disponenter og 
fullmaktsforhold noteres på egen blankett og 

regnes som en del av Avtalen. 

 
Undertegnede bekrefter at ovennevnte kundeopplysninger er korrekte og å ha lest, forstått og akseptert innholdet i dette dokumentet, samt 
generelle avtalevilkår og Bankens prisliste slik de til enhver tid foreligger på www.paretobank.no. 
 

 

Sted og dato: Kontotype (fylles ut av Pareto): 
 
 

Kundens underskrift: 
 
 

Kontonummer (fylles ut av Pareto): 

 


