
   

Vilkår for Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel 

Kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til - gjennom betalingsmottakers bank - 
å belaste kontoen til kontohaver med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. 
Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil 
syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Skal belastningen skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil 
syv virkedager fra den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten. 

Betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg har 
disposisjonsrett til oppgitt konto. Jeg gir med det FIRST Fondene AS tilstrekkelig antall 
engangsfullmakter til å utføre tegningen på vilkår som beskrevet ovenfor. 

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. 


