
 

 

Månads- och/eller 
automatsparande i fonder

Namn/Försäkrad

Personnummer

Depånr. 

Försäkringsnr.

Uppgifter om 
den försäkrade

M
ånadssparande i fonder N

P
 20

20
_1   0

0
4

0

ISIN-kodFondFond-
fördelning
Insättningarna 
skall fördelas på 
följande fonder: 

OBS! Max 8 
fonder. Vänligen 
texta tydligt. 
Oläsliga fondval 
skickas tillbaka.

Fördelning i %

Summa 100%

Jag vill spara _____________ kronor som belastar mitt nedan angivna konto den 28:e varje månad. 
Placering sker i valda fonder så snart detta är praktiskt möjligt. Minsta sparbelopp är 100 kr.

Jag vill spara ________ % av de kontanta medel som finns i min depå med tjänsten Automatspar. 
Den 15:e varje månad sker placering av tillgängliga kontanter enligt fondfördelningen nedan. För att 
kontanter efter en försäljning inte ska omplaceras, ska uttag göras senast 3 bankdagar före den 15:e 
i månaden eller så ska tjänsten Automatspar avslutas i inloggat läge senast 3 bankdagar under 
Handla\Automatspar. Läs mer om tjänsten Automatspar på nordnet.se.

Om du önskar lägga en engångsorder gör du det via våra handelssystem eller muntligen via telefon.

Fondbolag

Nordnet Pensionsförsäkring AB   Box 30068   SE-104 25 Stockholm   Tel: 010 583 30 00   Fax: 010 583 30 67
E-mail: pension@nordnet.se   www.nordnet.se   Org. nr. 516406-0286   Innehar F-skattsedel   Styrelsens säte: Stockholm 

 

 

Anmälan av konto för Automatiska insättningar 
och uttag (Gäller ej tjänstepension)

Personnr Namn

Bank Clearingnr Kontonr

Härmed godkänner jag villkoren för Autogiro samt att placering sker i valda fonder så snart detta är praktiskt 
möjligt utifrån de valda fondernas respektive handelsdagar. Därefter sker inköp en gång per månad.

Ort  DatumKundens
underskrift

Underskrift  Namnförtydligande

Kontouppgifter

Personuppgifter

Nordnets
underskrift

Ort, datum 

Kom igång
1. Fyll i ditt personliga bankkontonummer.
2. Skriv under och godkänn villkoren.
3. Skicka in till Nordnet Pensionsförsäkring AB, Frisvar, 104 25 Stockholm.

Därefter kontrollerar Nordnet med Bankgirot att ägaren av försäkringen är ägare 
till det anmälda bankkontot. Det brukar ta 1-2 bankdagar att föranmäla ett konto 
för automatiska överföringar.

Medgivande till betalning och Autogiro Privat
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran 
av angiven betalningsmottagare för överföring till denna via bankernas 
automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva 
behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande 
om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min 
begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Jag 
skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot 
för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken 
enligt bankens regler. 

Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter: 
– om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, 
 förfallodag och betalningssätt, eller 
– om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara   
 eller tjänst. 

Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för 
Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall 
avbryta min anslutning till Autogirot. Bankgirot har i uppdrag att sköta 
Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur 
bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med 
Bankgirots uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare. 
Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat 
det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller 
flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två 
bankdagar före förfallodagen.

Underskrift, namnförtydligande
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