ANMÄLAN AV BANKKONTONUMMER OCH/
ELLER UTBETALNING
Blanketten skickas in i original till Aktieinvest, 113 89 Stockholm.

DEPÅÄGARE/KONTAKTPERSON
Namn

Personnummer

Depånummer

Telefon dagtid

BANKKONTONUMMER
Bank

Kontonummer inkl. clearingnummer

Bankkontoinnehavarens namn (om annan än depåinnehavaren)*

Bankkontoinnehavarens personnummer (om annan än depåinnehavaren)*

UTBETALNING
Utbetala 		

kr till mitt angivna bankkonto ovan samt registrera det angivna bankkontonumret på depån inför kommande utbetalningar**.

Utbetala hela likviden från försäljningen per den 		
kommande utbetalningar.**

(ange datum) samt registrera det angivna bankkontonumret på depån inför

Avsluta depån efter utbetalningen.
*Om bankkontot tillhör en annan person kommer det inte att registreras på depån inför kommande utbetalningar.
**Anger du inte något bankkontonummer kommer utbetalningen skickas ut som en postavi i depåägarens namn.

KUNDENS UNDERSKRIFT
För dödsbon ska vidimerad kopia av registrerad bouppteckning bifogas och underteckning göras av dödsbodelägarna eller boutredningsman.
Ort och datum

Underskrift depåägaren/ombudet

Namnförtydligande

Vid utbetalning till minderårigs bankkonto skall båda förmyndarna skriva under.
Underskrift förmyndare 1

Namnförtydligande förmyndare 1

Ort och datum

Underskrift förmyndare 2

Namnförtydligande förmyndare 2
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BANUTB 005 0916

Ort och datum

UTBETALNINGAR
ANMÄLAN AV BANKKONTONUMMER OCH/
ELLER UTBETALNING
Blanketten skickas in i original till Aktieinvest, 113 89 Stockholm.

Ensam ägare till depån

Som depåägare kan du begära uttag, via Internet eller telefon, till ditt föranmälda bankkonto. Finns
inget bankkonto föranmält måste du skicka in ett undertecknat brev per post, med begäran om utbetalning. Använd gärna vår förtryckta blankett. Alternativt kan du per telefon begära utbetalning via en
postgiroavi, vilken skickas till din folkbokföringsadress.

Samägd depå

Om depån är samägd står alltid en av delägarna angiven som kontaktperson för depån. Kontaktpersonen kan begära uttag, via Internet eller telefon, till ett av kontaktpersonen föranmält bankkonto.
Finns inget bankkonto föranmält måste kontaktpersonen skicka in ett undertecknat brev per post, med
begäran om utbetalning. Använd gärna vår förtryckta blankett. Alternativt kan kontaktpersonen per
telefon begära utbetalning via en postgiroavi, vilken då skickas till kontaktpersonens folkbokföringsadress. Kontaktpersonen kan även delegera rätten att begära uttag till andra delägare. Övriga delägare
kan då begära uttag från depån till kontaktpersonens bankkonto eller en postgiroavi i kontaktpersonens namn (enl. ovan).

Depå för minderårig

Om depåägaren är minderårig företrädes denne av sina båda förmyndare. Förmyndarna kan i förening
anmäla barnets konto som föranmält bankkonto1. Om förmyndarna disponerar depån var för sig kan
de därefter begäran uttag var för sig till det föranmälda bankkontot. Finns inget bankkonto föranmält
måste båda förmyndarna i förening skicka in ett undertecknat brev per post, med begäran om utbetalning. Använd gärna vår förtryckta blankett. Alternativt kan någon av förmyndarna, om de disponerar
depån var för sig, per telefon begära utbetalning via en postgiroavi, som då skickas till barnets folkbokföringsadress.

Ombud på depån

Om depåägaren har utsett ett ombud att förvalta depån för depåägarens räkning, kan ombudet begära
uttag, via Internet eller telefon, till ett av depåägaren föranmält bankkonto. Använd gärna vår förtryckta blankett. Alternativt kan ombudet per telefon begära utbetalning via en postgiroavi, som då skickas
till depåägarens folkbokföringsadress.
Blankett för utbetalning eller för att föranmäla ett bankkonto finns att tillgå på Internet,
www.aktieinvest.se under Blanketter.

1

Enligt Föräldrabalken 12:6 ska barnets förmyndare se till att barnets pengar och värdepapper förvaras så att de inte
sammanblandas med tillgångar som förmyndaren annars förvaltar.
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