
 

 

 

 

Juridisk informasjon  
 
Innholdet på nettsidene http://www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderNO ("Nettsiden") er kun til 
informasjon. Selv om deler av informasjonen omhandler skatte-, juss-, regnskaps- eller lignende spørsmål, 
tilbyr verken CNP Santander Insurance Europe DAC, CNP Santander Insurance Life DAC (felles benevnt CNP 
Santander Insurance) eller deres tilknyttede selskaper slike produkter eller tjenester og deres agenter tilbyr 
heller ikke slik rådgivning, ei heller innehar vi de nødvendige faglige kvalifikasjonene. Tilgang til og bruk av 
Nettsiden er til enhver tid underlagt Bruksvilkårene, som er tilgjengelig her.  
 
I tillegg må rådgivning i slike saker tilpasses din spesifikke situasjon. Derfor anbefaler vi sterkt at du konsulterer 
dine egne faglige rådgivere for å sjekke alle aspekter ved informasjonen som presenteres på nettsiden og 
hvordan den kan påvirke din spesifikke situasjon.  
 
Nettsiden skal ikke distribueres til, eller brukes av, personer eller selskap i land eller jurisdiksjoner hvor slik 
distribusjon eller bruk er i strid med lokale lover eller forskrifter. Ved å tilby Nettsiden og informasjon eller 
produkter eller tjenester via Nettsiden, distribuerer ikke CNP Santander Insurance Nettsiden, eller slik 
informasjon, produkter eller tjenester, eller oppfordrer enkeltpersoner til å bruke dem, i jurisdiksjoner hvor 
det å tilby Nettsiden og slik informasjon, produkter og tjenester er forbudt ved lov.  
 
Produktene og tjenestene beskrevet på Nettsiden:  

 er kun tilgjengelige for kunder i Norge; og  

 er underlagt alle gjeldende lover og forskrifter.  
 
Informasjon om kontrollmyndighet  
 
Irlands sentralbank (Eng: the Central Bank of Ireland) fører tilsyn med CNP Santander Insurance Life DAC, 
registrert i Irland med virksomhetsnummer 488063 og CNP Santander Insurance Europe DAC, registrert i Irland 
med virksomhetsnummer 488062.  
 
Forretningskontor: Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Irland.  
 
Styremedlemmer (CNP Santander Insurance Life DAC og CNP Santander Insurance Euope DAC): Joaquin 

Capdevila Coromina (Spansk), Michael Netzel (Tysk), Anthony Beckwith (Britisk), Thomas Chardonnel, Olivier 

Pekmezian, Eric Lasaygues, Emmanuelle Roux (alle franske), Gerry Murphy, Kevin O'Brien (Irsk). 

 

http://www.clpnet.com/customer/homeCNPSantanderNO
https://www.clpnet.com/customer/resources/doc/cnpsno/TermsandConditions.pdf

