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KÖP AV FONPORTFÖLJ TILL DEPÅ HOS NORD FONDKOMMISSION

VAL AV FONDPORTFÖLJ

          Fondportfölj Varlig          Fondportfölj Måttlig          Fondportfölj Vågsam          Fondportfölj Tapper

INFORMATION
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Undertecknad lovar att denne självständigt tagit del av angivna villkor, riskbeskrivning i marknadsföringsmaterialet.  Se www.nordfk.se

Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande. 

Nord Fondkommission tar inte ansvar för rekommendationer och slutsatser från andra parter.

Nord Fondkommission enligt Lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) bedömer att tillhör kategorin ”icke-professionell kund” om inte annat avtalats.

Undertecknad medger att om e-post adressen är ifylld, kommer Nord att kommunicera till kunden via E-post. T.ex. vid utskick av avräkningsnota.

Köp av fondportfölj görs vid sista bankdagen varje månad. Hela beloppet måste finnas tillgängligt för att order ska genomföras.

FULLMAKT
Undertecknad ger härmed angiven marknadskontakt rätt att erhålla information om mina transaktioner i ovan valda produkter                Ja                       Nej

Namn på marknadskontakt Företag Affären förmedlas via (VP-bolag / Försäkringsbolag)

Depå-/ISK

UNDERSKRIFT
Datum / Ort / Underskrift Namnförtydligande

nord�.se
NORD FONDKOMMISSION®

AUTOGIROMEDGIVANDE
Jag önskar starta ett autogiro till ovan angiven depå och ger Nord Fondkommission AB att dra pengar varje månad från mitt bankkonto nedan.

Bank och bankkonto som pengarna ska dras ifrån (inkl.clearingnr) Personnummer/Orgnummer för ägaren av bankkonto

Beloppet dras varje månad från ovan angivet konto per den Belopp dras från angivet konto Belopp att spara varje månad (min. 1000 SEK) alt. 10 000 SEK engångsinsättning

28:e

MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO 
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning 

till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, 

betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling 

är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgif-

terna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med 

betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Engånginsättning

ÖPPNA DEPÅ/ISK HOS NORD FONDKOMMISSION

Jag vill ha depåhandlingar skickade till mig via EMAIL för att öppna en ISK / depå hos Nord Fondkommission. Vilken: 

Jag vill ha depåhandlingar skickade till mig via POST för att öppna en ISK / depå hos Nord Fondkommission. Vilken: 

Depåhandlingar för en ISK / depå hos Nord Fondkommission bifogas. 

 

KUNDUPPGIFTER (VAR GOD TEXTA. VIDIMERAD ID-KOPIA ELLER ANNAN ID-HANDLING SKA BIFOGAS)
Namn / Firma / Fullmaktshavare för försäkring  

 

Person- / Organisationsnummer E-post

Postadress  Telefon dag Telefon kväll

Postnummer    Ort Land utom Sverige

VAL VID EGEN FÖRDELNING
Fond Andel % Fond Andel % Fond Andel %

Har du redan en depå hos nord skriv i den i nedan rutan!
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