
Flytt av fonder till Nordnetdepå

Namn (efternamn, tilltalsnamn)/Firma (fullständigt namn)

Gatuadress, box eller motsvarande

Postnummer  Ort 

Depå-/kontonummer

Personnr/Org.nr/Samordningsnr

ISIN-kod

ISIN-kod

ISIN-kod

ISIN-kod

ISIN-kod

Kund

Flytt av fonder N
N

 2019_
1

Denna blankett ska du använda om du har fonder hos fondbolag / bank och vill flytta dessa fonder till din depå hos Nordnet. 
Obs! Endast fonder som handlas av Nordnet. För flytt av IPS-fonder använder du blanketten ”Flytt av IPS-depå/Byte av 
pensionssparinstitut”. 

Flytt av fondandelar kan du initiera via fondflyttsfunktionen i inloggat läge, bifoga ifylld blankett via meddelandecentralen 
eller posta ifylld blankett till Nordnet. Eventuella likvida medel skall sättas in på kundens konto i Nordnet. Förekommer skuld 
på depån löses den av Nordnet, i enlighet med Nordnets gällande belåningsgrad. 

Om uppdraget skickas per post kom ihåg att bifoga en kopia av giltig ID-handling. Skicka ifylld blankett till Nordnet Bank AB, 
Frisvar, 104 25  Stockholm. 

Fondbolag/Mäklare/Bank*   Depå-/fondkontonummerFondbolag
(Obs! En blankett
per fondbolag/
bank)

*Där fonderna är registrerade på depå/konto.

Fond nr 1

Fond nr 2

Fonder
Vänligen fyll i
namnen på de
fonder som du 
vill flytta.

Fond nr 3

Fond nr 4

Fond nr 5

Uppdrag om överföring av fonder till depå hos Nordnet
Jag ger härmed angivet institut i uppdrag att flytta över samtliga andelar i de fonder som finns angivna ovan till Nordnet Bank AB:s konto. 
Mina andelar förvaltas därefter av Nordnet Bank AB för min räkning.

Till överförande institut: När omregistrering har skett, var vänlig faxa tillbaka denna blankett till Nordnet Bank AB med uppgift om genomsnittligt anskaffningsvärde, antal 
andelar och datum för överföringen. Faxa till Nordnet Fund Operations på fax: 08-506 330 89.

Nordnet Bank ABNordnets
underskrift
(ifylles av bolaget)

Nordnet Bank AB   Box 30099   SE-104 25 Stockholm   Tel: 010 583 30 00
Order: 010 583 31 00   Fax: 010 583 30 89   Org. nr 516406-0021   E-post: info@nordnet.se   www.nordnet.se

Kontohavaren har instruerat Nordnet att lämna detta uppdrag till Er efter det att kontohavaren elektroniskt har 
identifierat sig. 

  Vid flytt av fonder krävs alltid ISIN-kod

Nordnets
anteckningar
(ifylles av bolaget)

Kundens 
underskrift

 

Ort   

  

Namnteckning Namnförtydligande

Datum


