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Innløsningsblankett 

Fond  Antall andeler Alle andeler    eller Beløp i NOK    Innløsningsgebyr 

Eika Spar ______________ ____________   0,0 % 

Eika Rente+     ______________ ____________ 0,0 % 

Eika Balansert ______________ ____________ 0,0% 

Eika Norge ______________ ____________ 0,0%  

Eika Norden ______________ ____________ 0,0%  

Eika Global ______________ ____________ 0,0% 

Andre Eika-fond: 

___________________ _______________ ____________   Se nedenfor 

___________________ _______________ ____________   Se nedenfor 

___________________ _______________ ______________  Se nedenfor 

Etternavn: Fornavn: 

Adresse: Postnummer/sted/land: 

Telefon/mobil: e-post:

Fødselsnummer: ASK-kontonr/ verdipapirkontonr: 

Fond Innløsningsgebyr 
Eika Alpha, Eika Egenkapitalbevis, 0,0 % 
Eika Sparebank, Eika Obligasjon, Eika OMF 0,0 % 
Eika Kreditt 0,0 % 

Kundeopplysninger 

Personvern 
Gjennom denne blankett avgir du personopplysninger. Disse behandles i tråd med vår 
personvernserklæring tilgjengelig på vår personvernside på www.eika.no. Har du spørsmål knyttet 
til personvern, kan vår personvernrådgiver kontaktes på e-post: personvern.forvaltning@eika.no. 

Innløsning av fondsandeler 

http://www.eika.no/
mailto:personvern.forvaltning@eika.no
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Ved innløsning på «Beløp i NOK», kan det kun innløses tilsvarende 85 % av markedsverdien. Dersom du 
ønsker å innløse hele beholdningen, må du velge å innløse «Alle Andeler».  

Angrerett ved fjernsalg i henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke ved innløsning 
av andeler i verdipapirfond. 

Innløsningssummen bes overført til andelseiers bankkonto: ________________________ 

Vi gjør oppmerksom på at det vil ta mellom 3-5 dager fra mottak av denne blankett og til innløst beløp 
vil være synlig på andelseiers bankkonto.  

Jeg ønsker å beholde innløsningssummen på min aksjesparekonto. 

Jeg ønsker at innløsningssummen tas ut av min aksjesparekonto, og at beløpet overføres til 

andelseiers bankkonto ………………………………. 

Jeg er kjent med at et slikt uttak vil kunne utløse skatt. 

Vi gjør oppmerksom på at det vil ta mellom 3-5 dager fra mottak av denne blankett og til innløst beløp 
vil være synlig på andelseiers konto.  

Bekreftet legitimasjonskopi skal vedlegges denne innløsningsblankett. 

Dersom innløsningen gjelder umyndiges verdipapirkonto eller aksjesparekonto, gjør vi oppmerksom på 
at begge verger må signere og legge ved legitimasjonskopier. Er vergeforholdet endret siden etablering 
av verdipapirkonto eller aksjesparekonto, ta kontakt med din lokale bank eller med Eika 
Kapitalforvaltning.  

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. 

Dato:  Signatur: 

Instruks – Verdipapirkonto (fylles kun ut når fondsandelene står på en verdipapirkonto) 

Signatur 

Legitimasjon 

Instruks–Aksjesparekonto (fylles kun ut når fondsandelene står på en aksjesparekonto) 
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