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Avtale om tilgang til SEBs ordreformidlingsplattform 

mellom 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen  

("Banken" eller "SEB") 

og 

 __________________________   _________________________  

 [navn] [org.nr/pers.nr] 

 

 

1. Generelt 

Denne avtalen ("Avtalen") med vedlegg regulerer forholdet mellom Banken og Kunden for så vidt 
gjelder Kundens handel i de finansielle instrumenter som er tilgjengelig på SEBs 
ordreformidlingsplattform ("Plattformen"), herunder ordreformidling og ordreutførelse. Som et ledd i 
tjenestene som tilbys på Plattformen kan Kunden også motta investeringsrådgivning i tilknytning til 
omsetning og formidling av produktene som er tilgjengelig på Plattformen. 

 

2. Investeringstjenester og tilknyttede tjenester  

Kjøp og salg av finansielle instrumenter, herunder tegning og innløsning av fondsandeler, 
gjennomføres ved at Banken utfører eller videreformidler ordren. For ordreformidling og 
ordreutførelse inngås ingen særskilt avtale da dette reguleres av denne avtalen og Bankens 
Alminnelige Forretningsvilkår så langt disse passer og så langt annet ikke fremgår av annen avtale 
mellom partene. Det vises til nærmere informasjon om utførelse av ordre, handelsregler, mv., i 
Bankens alminnelige forretningsvilkår punkt 7. 

Banken vil også kunne yte investeringsrådgivning til Kunden i tilknytning til omsetning og formidling 
av finansielle instrumenter eller andre tjenester. Kunden vil kunne velge å motta generelle analyser 
og investeringsanbefalinger knyttet til selskaper og investeringsprodukter samt også om 
markedsutvikling generelt og Bankens markedssyn spesielt. Bankens rådgivning vil normalt være 
knyttet til finansielle instrumenter notert på regulerte markeder eller multilaterale eller organiserte 
handelsfasiliteter, samt Bankens kvalitetssikrede utvalg av øvrige finansielle instrumenter som er 
tilgjengelig via Plattformen, herunder Bankens egne produkter og produkter fra eksterne 
leverandører. Banken er ingen uavhengig rådgiver. På forespørsel fra Kunden kan også andre 
finansielle instrumenter eller produkter bli vurdert. 
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3. Pris 

For tilgang til Plattformen vil Kunden belastes en prosentbasert avgift basert på  gjennomsnittlig 
markedsverdi av de finansielle instrumenter som er registrert på Kundens konti i måneden for 
beregning av vederlaget ("Plattformavgift"). Vederlaget beregnes månedlig og belastes 
etterskuddsvis hver måned eller kvartal etter nærmere informasjon.  

Kundens investeringer i fondsprodukter via Plattformen kan medføre at det aktuelle fond eller den 
aktuelle fondsforvalter utbetaler returprovisjoner til Banken. Slike returprovisjoner vil Banken 
uavkortet overføre til Kunden på den måte som til enhver tid fremgår av Bankens prisliste. Dersom slik 
returprovisjon mottas i annen valuta, vil beløpet veksles til NOK med mindre annet er avtalt. 

Kunden plikter å sørge for at Kundens bankkonto til enhver tid har tilstrekkelig innestående til å 
dekke Plattformavgiften. Dersom innestående på Kundens bankkonto ikke er tilstrekkelig til å dekke 
Plattformavgiften, vil bankkontoen bli overtrukket. Renter og gebyrer for slik overtrekk fremgår av 
kontoavtalen og vedlegg "Bankens Prisopplysninger".  

 

4. Tilleggsprodukter 

4.1 Generelt 
Kunden og Banken kan avtale at Kunden også skal gis tilgang til fondsprodukter som ikke er 
tilgjengelige på SEB’s produktplattform («Tilleggsprodukter»).  

Tilleggsproduktene er i hovedsak fond som SEB er eneste norske distributør for, og som ikke kan 
tegnes direkte hos fondsforvaltningsselskapene for de aktuelle fondene. De aktuelle 
fondsforvaltningsselskapene forutsetter normalt at distributøren er eneste kontaktpunkt mot 
investoren og således forestår all kommunikasjon mellom fondsforvaltningsselskapet og investoren. I 
tillegg kan Tilleggsproduktene omfatte tilsvarende produkter som Kunden selv tar initiativ til 
investering i. 

 

4.2 Tjenester tilknyttet Tilleggsproduktene 
Banken vil i forbindelse med Kundens investering i Tilleggsprodukter blant annet yte følgende 
tjenester:  

 Banken vil kvalitetssikre Tilleggsproduktene, herunder Tilleggsprodukter som er foreslått av 
Kunden selv. Banken vil i den forbindelse foreta en gjennomgang og vurdering av de aktuelle 
fondsforvalterne og fond.  

 Banken vil bistå Kunden med utfylling og innsendelse av nødvendig dokumentasjon for tegning 
og innløsning av fondsandelene (f.eks. kundeopplysninger i forbindelse med 
antihvitvaskingskontroll og fondsforvalters kjenn-din-kunde prosedyrer, aksjonæravtaler eller 
lignende som investor må inngå mv.).  

 Videreformidling av løpende rapporteringer og ad-hoc informasjon fra fondsforvalter/fond 
Kunden er investert i.  

 Bistand til Kunden med kommunikasjon med fondsforvalter/fond Kunden er investert i.   
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 Bistand og kommunikasjon i forbindelse med kapitalinnkallinger og -utbetalinger til og fra fondet. 

 Bistand med full registrering («onboarding») av Kunden i tilfeller der SEB ikke registrere 
Kundens andeler på forvalter («nominee») konto. Dette vil alltid være tilfelle der det vil kunne 
komme fortløpende kapitalinnkallinger fra fondet. 

 Eventuelle ytterligere tjenester etter særlig avtale. 

 

4.3 Vederlag for Tilleggsprodukter 
Kunden belastes ikke for vederlag for tjenestene som er angitt i punkt 4.2 

Banken vil imidlertid motta og beholde returprovisjoner som mottas fra fondsforvaltere for slike 
Tilleggsprodukter. Disse returprovisjonene vil derfor ikke bli returnert til Kunden. 

Banken vil minst en gang i året informere Kunden om det faktiske beløpet som er mottatt som 
vederlag for distribusjonen av Tilleggsproduktene på Plattformen.  

 

 

Sted, dato:    
 
 
 

Signatur kunde: Signatur SEB: 
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