Checklista för avslut av depå

Använd den här listan för att vara säker på att du fyller i blanketten rätt.
Du behöver fylla i:
 Namn, personnummer, mail och telefonnummer
 Depånummer – som du kan hitta i inloggat läge eller på ditt kontoutdrag
 Bank och kontonummer för överföring av pengar
 Bank och VP-konto/depånummer för överföring av värdepapper
 Namnunderskrift, ort och datum
Glöm inte att bifoga en giltig ID-handling om uppdraget skickas via post
Har du värdepapper och/eller fonder på din depå?
 Om du vill överföra dina fonder till ett annat institut behöver du kontakta det institutet
 Om du vill sälja dina värdepapper eller fonder kan du göra det via:
– Inloggat läge
– Kontakt med mäklare på telefonnummer 08-506 331 00
Kom ihåg att du endast kan överföra pengar och värdepapper till ditt egna bankkonto
Är det en minderårigs konto som ska avslutas?
Kopia på giltig ID-handling på vårdnadshavarna
– Nordnet betalar endast ut till den minderårigas egna bankkonto
Önskas kontoutdrag skriver du ut det själv innan du skickar in avslutsblanketten
Skicka dokumenten till:
Nordnet Bank AB
Box 14077
167 14 Bromma
Vi behandlar ditt uppdrag så snart vi har fått alla ifyllda och signerade dokument.
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Avslut av Nordnetdepå

Depånummer

Kunduppgifter

Kundens namn

Personnummer / Org. nr

E-postadress

Telefonnummer

Flytt av pengar

Namn på mottagande bank

Kontonummer på mottagande bank

Flytt av
värdepapper

Namn på mottagande bank

Depå/VP-kontonummer på mottagande bank

Orsak till avslut

Underskrift

Handläggare

Aldrig använt tjänsten

Upphör med aktie-/fondsparande

Vill minska antal depåer

Vill byta sparform

Vill byta bank/institution

Missnöjd med Nordnets tjänster

Ort

Datum

Kundens underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift

Blanketten bifogas signerad i inloggat läge eller skickas i orginal till Nordnet Bank AB
Om uppdraget skickas per post kom ihåg att bifoga en kopia av giltig ID-handling

Kopiera in din ID-handling här
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