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Hvis ikke legitimering skjer ved Bank-ID skal følgende vedlegg legges ved:

- Gyldig legitimasjon – pass, førerkort, nasjonalt ID-kort eller bankkort med bilde

- For bedriftskunde skal det i tillegg legges ved: Firmaattest ikke eldre enn 3 mnd.

Ved å signere denne tegningsblanketten, tegner investoren fondsandeler i utvalgte fond hos Vibrand Kapitalforvaltning.
Investeringen blir utført når forvalter har mottatt investeringsbeløpet eller ser at dette beløpet er tilgjengelig på konto. 
Reglene for beregning av verdien av fondsandelene er beskrevet i prospektet for fondet. Eierskap til fondsandelene 
inntreffer når de er registrert i eierregisteret til fondet. Dersom investoren unnlater å overføre investeringsbeløpet angitt i 
tegningsblankettens punkt 2 har forvalter rett til å kansellere kjøpsordren.

Videre bekrefter Investoren at han/ hun har lest fondets faktaark (vedlegg 1) og denne Tegningsblanketten samt at han/
hun forstår konsekvensene og forplikter seg til å oppfylle bestemmelsene som følger av denne Tegningsblanketten.

Investoren bekrefter videre at han/hun er innforstått med at Vibrand Kapitalforvaltning ikke driver
rådgivning mot kunder, men kun salg av fondsandeler.

*Vilkår for betaling med engangsfullmakt

Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forhold mellom betaler og betalers bank
gjelder følgende standard vilkår:

• Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se
særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.

• Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – Verdipapirhandel framgår av bankens gjeldende prisliste,
kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.

• Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin
bank som igjen kan belaste betalers bank.

• 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
tilbakefall kan imidlertid ansees som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.

• 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.

• Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er
avgitt. Skal belastningen skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager etter den dato. Betaling vil normalt være
godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.

• Dersom betalers konto blir uregelmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet
beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.
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