
VALTAKIRJA: kuukausisäästäminen suoraveloituksella. Valtuutan ODIN Forvaltning AS:n suoraveloittamaan pankkitiliäni.

Suoraveloitustili
Suoraveloitus-

päivämäärä
Ensimmäinen 

kerta

päivä kuukausi vuosi

Sukunimi/Yritys

Etunimi/Yhteyshenkilö

Katuosoite

Postinumero ja -osoite

Vastatilinumero (IBAN)

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Henkilötunnus

Y-tunnus

VPS-tili *

VPS-arvo-osuustili on maksuton ja avataan uusille asiakkaille automaattisesti ensimmäisen 
merkinnän yhteydessä.

*

ODIN Rahastosäästösopimus

Minä olen perehtynyt tai minulla on ollut mahdollisuus perehtyä rahastoesitteeseen, rahastojen sääntöihin sekä sivun 2 tärkeään tietoon. Valtuutan ODINin 
tarkistamaan/hankkimaan tietoa siitä, että merkinnän/oston ja lunastuksen/myynnin yhteydessä ilmoitettu pankkitili kuuluu allekirjoittaneelle. Vakuutan, 
että ilmoittamani tiedot ja tiedot todellisista oikeudenomistajista ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan tietoihin tulevista muutoksista ODIN Rahastoille.
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Lomake lähetetään osoitteeseen ODIN Rahastot, Tunnus 5015653, 00003 VASTAUSLÄHETYS tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen info@odinfond.no. 
Postimaksu on maksettu puolestanne.
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 Rahasto Säästösumma

ODIN Norden

ODIN Finland

ODIN Norge

ODIN Sverige

ODIN Europa

ODIN Europa SMB

ODIN Global

ODIN Global SMB 

ODIN Maritim

ODIN Offshore

Osakerahastot - Minimi säästösumma 50 € / rahasto

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Molempien huoltajien tulee allekirjoittaa alaikäisen merkintälomake.

Avaan säästösopimuksen seuraaviin ODIN rahastoihin

Tärkeää tietoa

Uusien asiakkaiden toimeksiantojen toteuttamiseksi tarvitsemme seu-
raavat tiedot ja asiakirjat:
Henkilöasiakkaat
- oikeaksi todistettu kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta
- tiedot mahdollisista todellisista oikeudenomistajista

Yritysasiakkaat (oikeushenkilöt)
- enintään 3 kuukautta vanha oikeaksi todistettu kopio kaupparekiste-
riotteesta (tai vastaava ote muusta julkisesta rekisteristä)
- nimenkirjoittajien oikeaksi todistettu kopio voimassaolevasta henkilöl-
lisyystodistuksesta
- valtakirja, josta käy ilmi nimenkirjoittajan oikeus edustaa oikeushenki-
löä, mikäli tämä ei käy ilmi kaupparekisteriotteesta
- tiedot mahdollisista todellisista oikeudenomistajista

Voimassaoleva henkilöllisyystodistus on joko passi, ajokortti tai henki-
lökortti

Oikeaksi todistaminen
Kopion oikeaksi todistamisen voi tehdä kaksi täysi-ikäistä henkilöä, 
asianajaja, tilintarkastaja, poliisi, rahoituslaitos tai julkinen notaari. Jos 
kaksi täysi-ikäistä henkilöä todistaa kopion oikeaksi todistuksen tulee 
sisältää allekirjoitukset, nimenselvennykset, syntymäajat, yhteystiedot, 
päivämäärän ja paikan. Oikeaksi todistettu kopio lähetetään joko postit-
se tai sähköpostin liitteenä pdf-tiedostona.
 
Todellinen oikeudenomistaja
Oikeushenkilöiden merkintöjen yhteydessä on ilmoitettava todelliset oi-
keudenomistajat lomakkeen sivulla 2. 
Todelliset oikeudenomistajat ovat yksityishenkilöitä, jotka suoraan tai 
epäsuoraan omistavat tai hallinnoivat yli 25 % äänivallasta tai osakkeis-
ta tai jotka muulla tavalla omistavat tai hallinnoivat oikeushenkilöä viime 
kädessä. Mikäli yksityishenkilö tekee merkinnän muun kuin itsensä puo-
lesta tulee kyseisen henkilön nimi, syntymäaika ja yhteystiedot ilmoittaa 
sivulla 2.

Hyvä tietää
1) Saatuamme rahastosäästösopimuksen ja oikeaksi todistetun kopion 
henkilöllisyystodistuksesta toimitamme vahvistuksen säästösopimuk-
sen avaamisesta, suoraveloitusvaltakirjan sekä ennakkoilmoituksen 
tulevista veloituksista.

2) Saatuanne vahvistuksen voitte avata suoraveloituksen nettipankis-
sanne tai toimittaa suoraveloitusvaltakirjan  pankkiinne.

3) Olkaa hyvä ja ilmoittakaa mahdollisista säästösumman tai veloitus-
päivän muutoksista asiakaspalveluumme.

4) Voitte myös lopettaa rahastosäästämisen milloin tahansa poistamalla  
suoraveloitussopimuksen nettipankistanne. Rahastosäästönne voitte 
lunastaa minä tahansa pankkipäivänä.

5) Ensimmäinen veloituspäivä voi olla aikaisintaan 2 viikkoa sopimuk-
sen vastaanottamisesta.



Tärkeää tietoa - Rahastosäästösopimus

ODIN Forvaltning AS, Dronning Mauds Gate 11, N-0250 Oslo
Telephone: +47 22 01 02 03 Fax:+47 22 01 02 01
E-mail: kundeservice@odinfond.no Internetadress: www.odinfond.no
Company registration number: NO 957 486 657
The company is a wholly owned subsidiary of SpareBank 1 Gruppen AS

ODIN Rahastot, Eteläinen Hesperiankatu 10, 00100 Helsinki
Puhelin: 09 473 55 100 Faksi: 09 473 55 101
Sähköposti: info@odinfond.no Kotisivu: www.odin.fi
Y-tunnus: 1628289-0
Yritys on ODIN Forvaltning AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö

ODIN rahastoja hallinnoi norjalainen ODIN Forvaltning AS. Rahastot 
ovat EU:n sijoitusrahastodirektiivin mukaisia UCITS-rahastoja. Rahas-
toja markkinoi ODIN Rahastot seuraavin tavoin: internet, joukkovies-
timet, suoramarkkinointi sekä erilliset sijoittajille järjestettävät tilai-
suudet. ODIN Rahastot on ODIN Forvaltning AS:n kokonaan omistama 
tytäryhtiö. 

Rahasto-osuuksien merkintä (osto)
Merkinnässä sovelletaan ajankohtaa, jolloin tarvittavat merkintätie-
dot sisältävä kirjallinen ilmoitus on tullut rahastoyhtiöön, merkintää 
vastaavat varat on vastaanotettu ja mahdollinen henkilöllisyyden 
tarkistus suoritettu.
Uusien osuuksien merkintä ODIN Global, ODIN Global SMB, ODIN 
Maritim ja ODIN Offshore rahastoissa tapahtuu osuuden arvoon, joka 
vahvistetaan merkintäajankohdan jälkeisessä seuraavassa arvonlas-
kennassa (pääsääntöisesti seuraava päivä).
Muissa rahastoissa merkintä tapahtuu osuuden arvoon, joka vahvis-
tetaan merkintäajankohdan jälkeisessä ensimmäisessä arvonlasken-
nassa (pääsääntöisesti sama päivä).
ODIN Forvaltning AS ei vastaa asiakkaalle koituvasta vahingosta tai 
tappiosta arvonlaskennan ongelmien yhteydessä tapauksissa, joissa 
ongelmat johtuvat rahastoyhtiön ulkopuolisista tekijöistä kuten esim. 
sähkökatkoksesta, lakosta, tietojenkäsittely- ja tietojensiirtojärjestel-
miin liittyvistä ongelmista tai yrityksen sopimusyhteistyökumppaneiden 
tekemistä virheistä.
Rahastojen perusvaluutta on Norjan kruunu. Norjan kruunujen lisäksi 
rahastot hyväksyvät osuudenomistajien ulkomaan valuutassa suoritta-
mat maksut. Rahastot vaihtavat ulkomaan valuutassa tulleet maksut 
Norjan kruunuiksi osuudenomistajien laskuun ja valuuttariskiin.
Rahasto-osuuksien merkintäilmoitusta ei voi tehdä ehdollisena eikä 
peruuttaa.

Osuuksien lunastus (myynti)
Osuuksien lunastukseen liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät 
rahastoesitteestä ja lunastuslomakkeen ”Tärkeää tietoa” –osiosta.

Kulut
ODIN ei peri palkkioita rahasto-osuuksien merkinnän, vaihdon tai lu-
nastuksen yhteydessä. Voi kuitenkin ilmetä muita kuluja, joita ei mak-
seta ODINille, esim. pankin palkkiot.

Osakerahastojen* vuotuinen hallinnointipalkkio on 2%
Korkorahaston vuotuinen hallinnointipalkkio 0,4%

(* ODIN Kiinteistö 1%)

Esitteet ja säännöt
Yksinkertaistettuja rahastoesitteitä, rahastoesitteitä, rahastojen 
sääntöjä, vuosikertomuksia ja puolivuosikatsauksia voi tilata 
maksutta ODIN Rahastoilta ja ne löytyvät myös kotisivuiltamme 
www.odin.fi. Olkaa hyvä ja perehtykää näihin lisätietoihin ennen 
merkintää.

Alaikäiset osuudenomistajat
Huoltajat hallinnoivat alaikäisen henkilön rahasto-osuuksia elleivät 
huoltajat tai viranomaiset ole muuta päättäneet.  Alaikäisen henkilön 
omistamien rahasto-osuuksien merkintään ja lunastamiseen vaadi-
taan molempien huoltajien allekirjoitus. 

Tuotto ja riski
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu  muun 
muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitai-
dosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien hallinnoinnista 
perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiivisek-
si. Tuotto voi vaihdella merkittävästi vuoden sisällä. Osuudenomista-
jan tappio tai voitto riippuu sen vuoksi kokonaan ajankohdasta, jolloin 
osto ja myynti tapahtuu.

VPS Kontowebb
Asiakkuuden yhteydessä osuudenomistajille avataan automaattisesti 
tunnukset nettipohjaiseen salkunseurantaan. 
Käyttäjätunnuksesi VPS Kontowebb -palveluun löydät Norjan Arvopa-
perikeskuksen (VPS) lähettämän tilinavausvahvistuksen (Notification 
of Change No. 1) kohdasta “Account Holder id”. Käyttäjätunnus on 
muotoa 10xxxxxxx tai 20xxxxxxx. VPS toimittaa salasanan postitse 
erillisessä kirjeessä. Mikäli salasana on joutunut hukkaan tai muutoin 
lukkiutunut, voit tilata uuden “Order password” –toiminnon tai asia-
kaspalvelumme kautta.

Henkilötietojen käsittely
ODIN Forvaltning AS käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja henkilö-
tietolain ja sijoitusrahastolainsäädännön säännösten mukaisesti ja 
muutoinkin huolehtii asiakkaittensa yksityisyyden suojan toteutumi-
sesta henkilötietojen käsittelyssä. Vaitiolovelvollisuutta koskevasta 
säännöksestä johtuen ODIN Forvaltning ei luovuta toiminnan kautta 
asiakkaistaan saatuja tietoja sivullisille, paitsi asiakkaan suostumuk-
sella tai silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen. 

Osuudenomistajalla on oikeus tutustua henkilörekistereitä koskevaan 
käytäntöön ja henkilörekistereissä itseään koskevaan tietosisältöön. 
Osuudenomistajalla on oikeus vaatia, että virheelliset tai turhat tiedot 
korjataan tai poistetaan. Henkilötietoja ei automaattisesti päivitetä 
Suomen väestörekisterin mukaisiksi.

Postimaksu on maksettu puolestanne. Lomake lähetetään osoittee-
seen: ODIN Rahastot, Tunnus 5015653, 00003 VASTAUSLÄHETYS tai 
sähköpostin liitteenä osoitteeseen info@odinfond.no. 

Nimi: Henkilötunnus:

Osoite: Postiosoite:

Nimi: Henkilötunnus:

Osoite: Postiosoite:

Tiedot mahdollisista todellisista oikeudenomistajista:
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