ANMÄLAN AV BANKKONTONUMMER OCH/
ELLER UTBETALNING
Blanketten skickas in i original till Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 Stockholm.

Depånummer

DEPÅÄGARE/KONTAKTPERSON
Namn

Personnummer

E-postadress

Telefon dagtid

BANKKONTONUMMER
Bank*

Kontonummer inkl. clearingnummer

Bankkontoinnehavarens namn (om annan än depåinnehavaren)**

Bankkontoinnehavarens personnummer (om annan än depåinnehavaren)**

*Om bankkontot finns hos en utländsk bank bifoga kontoutdrag som visar vem bankkontot tillhör.
**Om bankkontot tillhör en annan person kommer det inte att registreras på depån inför kommande utbetalningar.

UTBETALNING*
Vad är syftet med uttaget? OBS! Obligatorisk uppgift*
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 syftet med uttaget ej är angett kan utbetalningen komma att nekas.
**Anger du inte något bankkontonummer kommer utbetalningen att skickas ut som en postavi i depåägarens namn.

FÄRDIG K4
Jag beställer samtidigt Aktieinvests K4-tjänst och vill att kundservice skickar ut en färdig K4 i god tid före deklarationen nästa år.
Jag godkänner att pengar dras från min depå enligt Aktieinvests avgift för en K4 per post (www.aktieinvest.se/priser-ovriga-tjanster).

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 ska båda förmyndarna skriva under.
Underskrift förmyndare 1

Namnförtydligande förmyndare 1

Ort och datum

Underskrift förmyndare 2

Namnförtydligande förmyndare 2

Bifoga vidimerad kopia på id-handling, t.ex. pass eller körkort. Om det saknas kan vi ej registrera bankkontot/utföra
utbetalningen.

Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 Stockholm. Tel: 08-5065 1700 Fax: 08-5065 1701
www.aktieinvest.se info@aktieinvest.se Org nr: 556072-2596

BANUTB 006 0319

Ort och datum

KUNDIDENTIFIERING
ANMÄLAN AV BANKKONTONUMMER OCH/
ELLER UTBETALNING
Blanketten skickas in i original till Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 Stockholm.

Jag hänvisar till tidigare inskickad id-handling (vidimerad kopia av körkort, pass eller annan giltig id-handling).
Om du har skickat in en sådan vidimerad kopia de närmast föregående 12 månaderna behöver du inte skicka in ytterligare
en kopia. V.g. kryssa i rutan och bifoga blanketten med din anmälan.

ID-HANDLING
Kopiera in ditt pass, körkort eller annan giltig id-handling här:

Lägg din id-handling här och kopiera den tillsammans med denna blankett.
Gäller det kopia för minderårig är det samtliga vårdnadshavares id-handlingar som ska kopieras.
Kopian ska sedan vidimeras av två personer här
nedan.
OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av
din id-handling, då blir den ogiltig.

VIDIMERING (Görs av två personer, andra än den som kopierade sin id-handling ovan.)
Jag intygar att kopian överenstämmer med originalet
Namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Personnummer					

Personnummer

Telefon dagtid (även riktnummer)

Telefon dagtid (även riktnummer)

Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Vi hjälper dig gärna - kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700!

Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 Stockholm. Tel: 08-5065 1700 Fax: 08-5065 1701
www.aktieinvest.se info@aktieinvest.se Org nr: 556072-2596
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Jag intygar att kopian överenstämmer med originalet		
Namnunderskrift					

UTBETALNINGAR
ANMÄLAN AV BANKKONTONUMMER OCH/
ELLER UTBETALNING
Blanketten skickas in i original till Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 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 då gärna vår förtryckta blankett. Alternativt kan du per telefon begära utbetalning
via en postgiroavi som 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 då gärna vår förtryckta blankett. Alternativt kan kontaktpersonen
per telefon begära utbetalning via en postgiroavi som 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 begära 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 då 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 då 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 vår hemsida
www.aktieinvest.se under Blanketter. Glöm inte att bifoga en vidimerad id-kopia.

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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