
 

Use   

A: Gaustadalléen 21, 0349 
Oslo, Norway 

E: info@clinsj.com 
W: www.clinsj.com 
T: +47 950 52 700 

 

FULLMAKT 

Jeg, [Customer_Full_Name],[Customer_adress],[customerID_number] gir herved CLINSJ AS, 
Org nr 927 890 542, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norge fullmakt til å på mine vegne : 

Instruere mine finansforetak om at Clinsj  AS kan innhente informasjon og forhandle 
betingelser, herunder; 

i) instruere mine finansielle foretak å forholde seg til Clinsj AS for pris og betingelser for 
mine finansielle produkter så lenge fullmakten er i kraft; 

ii) innhente informasjon som finansforetaket har om meg og mine finansielle produkter, 
inkludert nåværende og historiske informasjon om mine kontoer og kundehistorikk, 
eiendeler, forpliktelser, verdipapirer, pant, lån, betalings historikk, vilkår og andre 
detaljer for å kunne foreta en vurdering av mine avtalevilkår; 

iii) forhandle bedre vilkår, dekning, betingelser og priser på mine produkter når Clinsj AS 
finner det nødvendig; 

Fatte beslutninger og inngå oppdaterte avtaler med mine eksisterende finansielle foretak  

iv) Signere alle nødvendige søknader, dokumenter og avtaler med eksisterende 
finansielle foretak som er nødvendig for å aktivere betingelser som er bedre enn hva 
jeg har og er ansett av Clinsj AS til å være markedstilpasset; 

Søke bedre betingelser hos andre finansforetak dersom eksisterende finansforetak ikke 
tilbyr vilkår som Clinsj AS anser som markedstilpasset   

i) Fylle ut og signere alle nødvendige søknader og dokumenter på mine vegne for å 
opprette søknad og få tilbud fra andre relevante finansielle foretak; 

ii) Forelegge slike nye avtaler for meg for min aksept; 
v) signere alle dokumenter og avtaler for å opprette og aktivere finansielle produkter 

med nytt finansforetak valgt av meg, samt signere alle dokumenter og avtaler 
nødvendig for å avslutte eksisterende forhold med eksisterende foretak; 

Dele mine personopplysninger med andre finansielle foretak 

i) For at jeg skal kunne få relevante tilbud og rabatter, samtykker jeg til at Clinsj AS kan 
dele oppdaterte finansielle data og andre personopplysninger med nåværende 
finansforetak, samt også andre finansforetak dersom Clinsj AS mener at det muliggjør 
bedre betingelser; 

 



Hente oppdatert informasjon om mine eiendommer, forpliktelser, skatt og inntekt slik at 
oppdatert informasjon kan videreformidles når nødvendig 

i) hente informasjon vedrørende mine eiendommer fra grunnboken og matrikkelen;  
ii) hente informasjon om meg fra løsøreregisteret og andre offentlige registre; 
iii) hente informasjon som Skatteetaten har registrert om meg og lønnsinformasjon fra 

altinn; 
iv) hente informasjon fra gjeldsregisteret; 

Fullmakten er begrenset til valg og forhandling av tilsvarende finansielle produkter som har 
en samlet bedre kontantstrøm, dekning og en lavere kostnad basert på i hovedsak 
tilsvarende betalingsprofil, løpetid og evt binding som produktet som blir replassert. 

Clinsj AS har full taushetsplikt for informasjon mottatt gjennom denne avtalen til andre enn 
partene som trenger informasjon for at Clinsj AS skal kunne utføre oppdraget.  

Undertegnede kan når som helst trekke denne avtalen og fullmakten via Clinsj appen, eller 
skriftlig til Clinsj AS.  Fullmakten er inngått elektronisk og beholdes av Clinsj AS, men vil bli 
destruert dersom jeg avslutter kundeforholdet med Clinsj AS.      
 
Fullmakten bortfaller ved min død. 
 
[CurrentDate] 
 
[Digital Signature] 
 
 

 
 
 
 


