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Avtale om informasjonsdeling 

 

Avtalen er inngått mellom: 

 

 

(heretter kalt Kunden) 
 

og 
 

Finansportalen.no 
 

 
 
Sted og dato:     Sted og dato: 

 
 

 
 
 

______________________                    _________________ 
Kundens Underskrift    Elisabeth Realfsen 

For finansportalen.no 
 
 

 
 

 
 

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part 

 
 

 
 

Henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: 

 
 

Kunden Finansportalen.no 
Navn:     
Stilling:  

Tlf:       
E-post:   

Navn:    Frode Klevstul 
Stilling: IKT-sjef 

Tlf:       (+47) 413 88 888 
E-postl:  post@finansportalen.no 
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1.   Avtalens omfang 
Kunden kan benytte data som er samlet inn, sammensatt og tilrettelagt for 

distribusjon av finansportalen.no. Alle Kunder får tilgang til det samme 
datagrunnlaget.  
 

Kundens formidling av finansportalen.nos data til tredjepart er ikke omfattet av 
denne avtalen og må avtales særskilt med finansportalen.no. 

 
Avtalen trer i kraft ved undertegning. 
 

Kundens rett til å benytte datagrunnlaget opphører om denne avtalen ikke 
overholdes. 

 

2.   Vilkår for bruk av datagrunnlaget i finansportalen.no 

Tilgang og bruk av data fra Finansportalen.no er vederlagsfritt for Kunden. 

 
Kunden kan bruke, lagre, prosessere, reprodusere, tilgjengeliggjøre og 

distribuere datagrunnlaget i den form og presentasjon de ønsker (med de beg 
rensninger som er definert i denne avtalen). 
 

Til gjengjeld forplikter Kunden seg til å overholde disse betingelsene: 

Krav til kreditering  

Alt innhold som Kunden henter fra Finansportalen skal merkes på følgende måte: 
 
"Data levert av" (norsk) 

"Data provided by" (engelsk) 
 

pluss Finansportalens logo, som på digitale medier skal være klikkbar og lenket 
til http://finansportalen.no.   
Tillatte logoer finnes i lenken her: 

http://www.finansportalen.no/Forsiden/Bruk+av+v%C3%A5re+data 
 

Logoen skal være tydelig for publikum og vises i tilknytning til prisoversikten.  

Merkingen skal være i samme skriftstørrelse som resten av teksten i oversikten.  

Dersom Kunden har for lite plass tilgjengelig, kan merking uten logo gjøres slik: 

 «Data levert av finansportalen.no» 

 «Data provided by finansportalen.no»  

 

http://finansportalen.no/
http://www.finansportalen.no/
http://www.finansportalen.no/
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Misbruk 

Kunden skal ikke misbruke informasjonen og heller ikke fordreie eller uriktig 

fremstille informasjonsgrunnlaget.  
 

Spesielt om ikke-selektiv gjengivelse:  
Om Kunden på sitt nettsted velger å presentere bare deler av datagrunnlaget, 
må dette utvalget presenteres på en fullstendig og rettferdig måte. Om man 

for eksempel gjengir de ti billigste boliglånene, må dette være de ti man får 
fra Finansportalen. Man kan ikke utelate noen aktører. Det følger av dette 

vilkåret at Finansportalens data for eksempel ikke kan benyttes til å lage en 
provisjonsfinansiert bankoversikt, hvor de som ikke betaler provisjon 
utelates. 

 
Oppdatering 

Finansportalen oppdateres vanligvis flere ganger daglig. Finansportalen 
ønsker at Kunden oppdaterer sine lister mot Finansportalens original minst én 
gang i timen. Lavere oppdateringsfrekvens må avtales med Finansportalen og 

uansett synliggjøres tydelig for brukerne.  

Brukertilbakemeldinger 

Kommentarer og tilbakemeldinger fra brukere av informasjonsgrunnlaget i 
finansportalen.no, skal videreformidles til post@finansportalen.no. 
Finansportalen forplikter seg til å sørge for at meldingsavsendernes 

anonymitet sikres. 

Vern av Finansportalens varemerke 

Verken Finansportalens eller andre bidragsyteres navn eller varemerker skal 
bli brukt for å gi støtte til, anbefale eller markedsføre Kunden, eller produkter 
eller tjenester som benytter Informasjonsgrunnlaget uten uttrykkelig skriftlig 

samtykke fra Finansportalen.  

Statistikk 

Enkeltnettsider som hovedsakelig bygger på informasjonsgrunnlaget til 
finansportalen.no, slik som prislister og kalkulatorer, skal fortrinnsvis 
inneholde en kodestreng som sender trafikkdata til Finansportalens 

statistikksystem. Annen rapportering kan avtales særskilt. Denne koden vil 
Kunden motta fra Finansportalen og selv inkludere på sidene. Denne 

informasjonen vil være fortrolig. 
 

 

3.   Kostnader 
Kunden er ansvarlig for eventuelle kostnader han måtte pådra seg for å kunne 

iverksette avtalen. Om avtalen krever noen form for tilpasning fra 
Finansportalens side, vil Kunden etter nærmere avtale dekke også dette. 
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4.   Finansportalen.nos rettigheter til informasjonen 
Innholdet i Finansportalen.no er vernet etter åndsverklovens bestemmelser. 

Avtalen regulerer både informasjonsgrunnlaget (data om banker, sparing og 
forsikring) og redaksjonelt innhold. 

  
5.   Erstatningsansvar 
Finansportalen.no er ikke erstatningsansvarlig for noen tap, direkte eller 

indirekte, skade eller andre kostnader som måtte oppstå som en følge av gale 
data, eller manglende eller mangelfulle leveranser av informasjon eller 

redaksjonelt innhold. Dette gjelder også tredjeparts tap som følge av feil i de 
data Finansportalen leverer. Kunden bærer selv det redaksjonelle ansvaret for 
data som videreformidles. 

  
Avtalen er underlagt norske lover og regler. 

  
6.   Endringer i avtalen 
Finansportalen.no kan ensidig foreta endringer i denne avtalen. Den nye 

versjonen skal sendes Kunden pr. e-post og vanlig post og vil tre i kraft én 
måned etter at Kunden har mottatt den. Kunden kan i løpet av denne måneden 

si opp avtalen, men vil da ikke lenger kunne benytte data fra Finansportalen.no. 
Om kunden ikke foretar seg noe, gjelder den nye avtalen. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


