
Informasjon om angrerett for finansielle tjenester 
Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om opplysningsplikt og angrerett av 20. juni 2014 fastsatt av Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg  
og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 33.

Du har 14 dagers ubetinget angrerett 
Etter angrerettsloven kan du som hovedregel gå fra avtaler som du har inngått med den næringsdrivende uten at 
dere har møttes fysisk (fjernsalg), for eksempel e-post, telefon, vanlig post, og avtaler som du har inngått med den 
næringsdrivende ved dørsalg, messesalg, gatesalg mv. (utenfor fast utsalgssted). Du kan bruke angreretten innen 14 
dager fra avtalen er inngått og du har mottatt alle opplysninger som angrerettloven krever og på den måten som 
loven krever. Du trenger ikke oppgi noen grunn for at du bruker angreretten.

Du må gi den næringsdrivende melding om bruk av angreretten innen fristen 
Det kan du gjøre på hvilken som helst måte. Det anbefales at du bruker dette skjemaet. Du har overholdt fristen  
dersom du har sendt meldingen innen fristens utløp (for eksempel postlagt angreskjemaet, sendt den per faks,  
e-post, via nettbank o l). Du bør sørge for at du kan dokumentere dette.

OBS! Dette skjemaet skal kun returneres 
dersom du angrer at du inngikk avtalen

Dette er en kortfattet orientering, de fulle reglene finner du i angrerettloven eller du kan gå inn på følgende 
internettadresse: http:/www.lovdata.no eller Forbrukerrådet kan gi veiledning om angrerett se  
http://forbrukerportalen.no/emner/angrerettloven og informasjon om fjernsalg av finansielle tjenester finnes  
og på Barne- og likestillingsdepartementets hjemmesider på www.odin.no

Næringsdrivendes navn Organisasjonsnummer Adresse

E-postadresse Telefon

Avtalenummer/Kontonummer Hva slags tjenester Avtalen ble inngått Angreskjema ble levert

Fylles ut av den næringsdrivende:

Fylles ut av forbrukeren:  
Jeg benytter meg av angreretten
Angreskjema er mottatt den (dato) Avtalenummer/Kontonummer

Personnummer Navn

Adresse

Telefon privat Mobil

E-postadresse

Dato Underskrift

Skjemaet kan sendes til: Resurs Bank AB NUF, Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo

Resurs Bank AB NUF 984150865 Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo

kundetjeneste@resursbank.no 22 56 37 33

Finansielle
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