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Nettbank startpakke inneholder følgende avtaler: 

• Avtalevilkår for digital bank - forbruker versjon 1.0 
• Avtale om BankID versjon 1.0 

 
Når jeg skriver under på dette dokumentet, aksepterer jeg avtalevilkårene som er spesifisert over. 
Jeg bekrefter å ha fått anledning til å sette meg inn i vilkårene før jeg aksepterer avtalene. 
 
Jeg samtykker til at jeg får informasjon om produktene og tjenestene mine i elektronisk form. Eksempler på 
slik informasjon er kontoutskrifter og varsler om renteendringer. Jeg har rett til å reservere meg mot 
elektronisk kommunikasjon. Det gjør jeg ved å logge inn i nettbanken og be om at informasjonen sendes per 
post. Jeg har også rett til å be om å få tilsendt avtalene på papir.  
 
 
Jeg har forstått at følgende råd er viktig for å ivareta min egen sikkerhet: 
 

• BankID er en sikker og enkel identifisering på nett, og kan brukes hos banker og andre som tilbyr 
innlogging med BankID. 

• Velg et sterkt passord som ikke brukes andre steder. Se råd om hvordan lage sterke passord på 

nettvett.no.  

• BankID er personlig. Sikkerhetskoder og passord må aldri røpes eller gjøres tilgjengelig for noen, 
verken over telefon, epost, SMS eller på annen måte, heller ikke overfor politiet eller banken. 

• Vær særlig påpasselig når du åpner lenker til nettsider og blir bedt om å bruke BankID-passord eller 
koder. 

 
 
 
 
 

Dato  Sted  Kundens underskrift 

 
Underskrift av kunde er ikke nødvendig dersom Nettbank Startpakke er inngått ved signering av kundeavtale 
eller signaturskjema, ved hjelp av et elektronisk medium eller på annen måte og avtaleinngåelsen er anvist. 
 
 
 
Dato:  
 
Behandlet av:   
 
Anvist av:    


