FLYTT AV TILLGÅNGAR MELLAN INVESTERINGSSPARKONTON
Denna blankett används för flytt av värdepapper och likvida medel som är registrerade på ett investeringssparkonto och som nu ska flyttas
till ett investeringssparkonto hos Aktieinvest FK AB (”Aktieinvest”).

KUND
Namn (förnamn, efternamn)

Personnummer

VÄRDEPAPPER FLYTTAS FRÅN
Kontoförande Institut

Depånummer Investeringssparkonto

VÄRDEPAPPER FLYTTAS TILL
Kontoförande Institut

Depånummer Investeringssparkonto

Aktieinvest FK AB					

7-

OBS! Nordea, Länsförsäkringar och Handelsbanken tillåter inte fondflyttar mellan investeringsparkonton.

INNEHAV ATT ÖVERFÖRA
Samtliga värdepapper
Endast de på sidan 2 specificerade värdepapper
Fonder som ska säljas eller flyttas enligt instruktion på sidan 2
Fonder som inte går att flytta ska säljas
Likvida medel, hela beloppet
Likvida medel, del av belopp, kronor:
Jag önskar avsluta stående överföringar och mitt investeringssparkonto när alla tillgångar flyttats o/e sålts.
(Investeringssparkontot kan dock inte avslutas om det finns kvar värdepapper eller fondandelar)

Likvida medel ska sättas in på Aktieinvests klientmedelskonto i Nordea Bank 1510-24 07 155 med kundens depånummer som referens.

KUNDENS UNDERSKRIFT

Förmyndare 1

Förmyndarens underskrift

FLYTTAKTIERISK 004 201903

Kundens underskrift (myndig)

Ort och datum

Namnförtydligande

Förmyndare 2

Namnförtydligande

Förmyndares underskrift

Namnförtydligande

INFORMATION TILL AVLÄMNANDE INVESTERINGSFÖRETAG
Avslut av depå/konto samt		
månadssparande

Om kund har valt att avsluta depån/kontot med tillhörande månadssparande, alternativ ett ovan, ombeds Avlämnande Investeringsföretag utföra
uppdraget för kund. Om depån/kontot inte kan avslutas på detta sätt var god meddela Aktieinvest Backoffice på backoffice@aktieinvest.se.

Överföring av likvida medel
		

Likvida medel ska sättas in på Aktieinvests klientmedelskonto i Nordea Bank 1510 - 24 07 155 med kundens personnummer som referens.
Eventuell skuld på depån eller kontot ska regleras innan likvid sätts in på Aktieinvests konto då institutet inte löser in skulden.

Bekräftelse av flytt		

Vänligen faxa uppgift om transportkonto där tillgångarna finns att hämta till fax nr: 08-5065 1701.

		

FYLLS I AV AKTIEINVEST
Aktieinvest bekräftar härmed att ovan angivna konto i kunds namn är ett investeringssparkonto.

Stockholm
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Handläggarens underskrift

Namnförtydligande
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FLYTT AV TILLGÅNGAR MELLAN INVESTERINGSSPARKONTON
Denna blankett används för flytt av värdepapper och likvida medel som är registrerade på ett investeringssparkonto och som nu ska flyttas
till ett investeringssparkonto hos Aktieinvest FK AB (”Aktieinvest”).

VÄRDEPAPPER SOM SKA FLYTTAS
Endast de värdepapper som finns i Aktieinvests sortiment av godkända investeringstillgångar kan överföras. Aktieinvests godkända tillgångar finns publicerade på
www.aktieinvest.se/investeringssparkonto. Värdepapper som inte kan flyttas in på investeringssparkonto hos Aktieinvest kvarstår hos Avlämnande investeringsföretag.
Värdepapper

Antal

Värdepapper

Antal

FONDER SOM SKA FLYTTAS
Endast fonder som finns i Aktieinvests sortiment av godkända investeringstillgångar kan överföras till ditt investeringssparkonto. Aktieinvests godkända tillgångar finns publicerade på
www.aktieinvest.se/investeringssparkonto. Fonder som inte kan flyttas in på investeringssparkonto hos Aktieinvest kvarstår hos Avlämnande investeringsföretag.
Fondnamn

Antal som ska flyttas

Samtliga ISIN

Sälj samtliga
andelar*

FLYTTAKTIERISK 004 201903

* Försäljning av fondandelar tar normalt flera dagar i anspråk. I det fall du önskar omedelbar försäljning bör du själv kontakta Avlämnande Investeringsföretag.

2/2
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

