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Ändring av sparplan kan också göras i inloggat läge av  
placeringsberättigad. Avslut av sparplan kan endast göras i inloggat läge av 
placeringsberättigad. 

Om blanketten inte är fullständigt ifylld kan uppdraget inte utföras innan 
komplettering skett. Vid oklarheter kring fondval som inte kan tydas placeras 
premien i Nordnet Hållbar Pension, utan att den placeringsberättigade informeras 
om detta. Sparplanen registreras så snart det är praktiskt möjligt förutsatt att 
blanketten är fullständigt och korrekt ifylld. Placeringar enligt sparplanen gäller 
för nya premieinsättningar som görs efter att Nordnet Pension har registrerat 
sparplanen. 

Som placeringsberättigad ansvarar du för att inom 30 dagar från tidpunkten att 
placeringsanvisning skickats in till Nordnet Pension kontrollera via inloggat läge att 

sparplanen har registrerats i enlighet med placeringsberättigads val enligt denna 
blankett. Vid felaktigheter ska du omgående påtala eventuella fel och brister till 
Nordnet Pension. Om sådan kontroll inte gjorts eller om eventuella fel 
eller brister inte påtalats enligt ovan förlorar du eller annan placeringsberättigad 
person rätten att begära ersättning eller begära andra åtgärder från Nordnet 
Pension. 

Placering av dagligt handlade finansiella instrument sker inom fem bankdagar 
efter det att korrekt premie mottagits samt försäkringen trätt ikraft. Placering i 
övriga finansiella instrument sker så snart det kan ske enligt de villkor som gäller 
för handel i respektive instrument. Vid motstridigheter mellan villkoren i denna 
blankett och Nordnet Pensions allmänna villkor för tjänstepension, ska dessa 
villkor ha tolkningsföreträde. Se vid var tid gällande villkor på nordnet.se.

Ort

Organisationsnr

Namnunderskrift 

Namnunderskrift 

Telefonnr

Datum

Datum

Förmedlarens kod

Placerings-
berättigads
underskrift

Fömedlad av

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Med min underskrift bekräftar jag att jag tagit del av aktuella fondfaktablad innan jag fattat mitt investeringsbeslut. Undertecknad är medveten om att innehavet 
kan såväl öka som minska i värdet och att ingen garanti kan ges om förvaltningens utfall. Jag är införstådd med att jag själv står för den finansiella risken för 
värdeutvecklingen i de fonder och fondportföljer jag valt. 

Tjänstepension
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