
Ansökan om Nordnet tjänstepension  
– Enmansföretag aktiebolag (förmedlad försäkring)
Med riskförsäkring i Bliwa (sid 1 av 4)

Företagets namn  
 

Gatuadress, box eller motsvarande 
 

Postnummer  Ort

OrganisationsnrUppgifter om
Företaget

Telefonnr dagtid (inkl. riktnr)

Kontaktperson tjänstepensionsavtal

E-post kontaktperson

Nordnet Pensionsförsäkring AB   Box 30068   SE-104 25 Stockholm   Tel: 08-506 335 00   Fax: +46 8 506 330 67
E-mail: pension@nordnet.se   www.nordnet.se   Org. nr. 516406-0286   Innehar F-skattsedel   Styrelsens säte: Stockholm 

Startdatum för
avtalet

 
Startdatum för tjänstepensionsavtalet: (år, månad)
Om inget startdatum anges för tjänstepensionsavtalet gäller avtalet från och med 
den 1:a i månaden efter den månad ansökan inkommit till Nordnet Pension.
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Namn (förnamn, efternamn) Personnr 

Pensionsmedförande årslön  
 

Uppgifter om
anställd

Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/registrerad adress) 

Postnummer, ort 

E-postadress 

Inskriven i svensk Försäkringskassa Ägare i företaget1

JaJa

1 Som ägare räknas innehavare av enskild firma, samtliga ägare av handelsbolag och kommanditbolag, i aktiebolag 
aktieägare som ensam eller tillsammans med annan aktieägare som är make/maka/sambo, förälder, barn eller barnbarn 
äger minst 1/3 av aktierna i bolaget, samt i företaget verksam make/maka/sambo till företagare.

Notera att hälsoprövning vid tecknande av sjukförsäkring och/eller premiebefrielse krävs.

Premie Premie per månad: Engångspremie (separat faktura kommer att skickas ut):

Placeringsform 
för förmåns-
gruppen

– Depåförsäkring. Placering tillåts i fonder, aktier, aktieindexobligationer och/eller likvider.
– Startfond Nordnet Nova 10. För mer information och faktablad se www.nordnet.se.

Sparform: 

FÖRMÅNS-
GRUPP 1

Premiebefrielse

Utbetalning

Ingår och är inom premieutrymmet för ålderspension 

Pensionsålder:_____________(65 år, om inget annat anges)          Utbetalningstid:__________(10 år, om inget annat anges)

Sjukförsäkring Ingår och är utom premieutrymmet för ålderspension (ITP-nivå)

I samarbete med

Telefonnr dagtid (inkl. riktnr)

Land (utom Sverige) 

Medborgarskap (utom svenskt) 

Skatterättslig hemvist (om annan än Sverige)

Driftställe/Land

Bankkontonummer alt. Bankgironummer: Bankens namn:Återbetalning 
av premier ska 
ske till:



I samarbete med

Nordnet Pensionsförsäkring AB   Box 30068   SE-104 25 Stockholm   Tel: 08-506 335 00   Fax: +46 8 506 330 67
E-mail: pension@nordnet.se   www.nordnet.se   Org. nr. 516406-0286   Innehar F-skattsedel   Styrelsens säte: Stockholm 

ansökan_tjp_enm
företag_20

18_1A
0

0
8

Ansökan om Nordnet tjänstepension  
– Enmansföretag aktiebolag (förmedlad försäkring)
Med riskförsäkring i Bliwa (sid 2 av 4)

Individens val
ÖVRIGA
UPPLYSNINGAR
Återbetalnings-
skydd

Försäkringen omfattas av återbetalningsskydd om inget annat anges.

     Ta bort återbetalningsskydd

Ange nedan det förordnande som ska gälla vid den försäkrades död. Om en förmånstagare dör eller avstår från 
sin rätt inträder närmast berättigad förmånstagare i dennes ställe. Endast ett av följande alternativ kan väljas.

     Make/maka/sambo eller reg.partner eller, om sådan saknas, barn
     Make/maka/sambo eller reg.partner och barn, var och en till lika delar
     Barn eller, om sådana saknas, make/maka/sambo eller reg.partner

Om inget särskilt förmånstagarförordnande har gjorts betalas försäkringens värde i första hand ut till 
försäkringstagarens make/maka/sambo/reg.partner, och i andra hand till barn till lika delar. Saknas giltiga 
förmånstagare sker ingen utbetalning. Vill du ange annan förmånstagare än de som framgår av de tre 
alternativen ovan ska detta meddelas på särskild blankett, se www.nordnet.se.

1

2
3

Val av
förmånstagare

ÖVRIGA
UPPLYSNINGAR
Försäkrings-
givare spar-
försäkringar

 Nordnet Pensionsförsäkring AB, 516406-0286, nedan kallat Nordnet, Box 30068, 104 25 Stockholm.
Styrelsens säte: Stockholm.

Försäkrings-
givare risk-
försäkringar

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, 502006-6329, nedan kallat Bliwa, Box 5125, 102 43 Stockholm.
Styrelsens säte: Stockholm.

Övriga  
upplysningar

Avgiftsmodellen innebär att förmedlarens ersättning enbart baseras på Nordnet Pensions försäkringsavgifter. Ingen ersättning 
utgår till förmedlaren baserat på kundens fondinnehav. Nordnet Pension betalar ut den ersättning som Nordnet Pension får från 
fondbolagen till kundens försäkringsdepå. Nordnet Pension behåller således inte någon intäkt från fondbolag. 

Standardpris: 
Premieavgift: 2% (Avgiften tas ut i procent av insatt premie. Avgiften belastar ej inflyttat kapital).
Kapitalavgift: 2% per år. 

Uttagna försäkringsavgifter redovisas i inloggat läge (för placeringsberättigad) under försäkringens transaktionshistorik 
enligt följande: ”Premieavgift” redovisas som ”Premieavgift”, ”Kapitalavgift” redovisas som ”Försäkringsavgift i procent”.

Avvikande pris anges här
Premieavgift:
Kapitalavgift:

Premieavgift kan justeras i steg om 50 punkter.
Kapitalavgift kan justeras i steg om 10 punkter om inte annat överenskommits med Nordnet Pensionsförsäkring AB. 

För det fall en ej valbar avgiftsnivå anges kommer försäkringsavgiften avrundas nedåt till närmsta valbara avgiftsnivå. 

Annan modell enligt bilaga (fyll i Bilaga till förmedlad försäkring)

Standardpris gäller om inget avvikande pris angetts.

Försäkrings-
avgifter



I samarbete med

Information och åtaganden

Nordnet och bliwa åtar sig gentemot arbetsgivaren:
– Att tillhandahålla de försäkringsförmåner som anges i respektive 
 försäkringsvillkor. 
– Att informera varje anställd om vilka försäkringar som han eller hon 
 omfattas av i enlighet med denna ansökan. Sådan information lämnas  
 genom respektive anställds tjänstepensionsdepå på www.nordnet.se.
– Att årligen lämna årsbesked i respektive anställdstjänstepensionsdepå.
– Att fakturera premierna för de försäkringar som tecknats månadsvis
 i förskott.
– Att även i övrigt iaktta de villkor som gäller för pensionsplanen.

Åtaganden - arbetsgivaren åtar sig gentemot Nordnet och Bliwa:
– Att betala fakturerade premier i enlighet med betalningsvillkoren.
– Att anmäla/avanmäla anställda som ska tillhöra/inte längre 
 omfattas av pensionsplanen.
– Att anmäla förändringar av lön och i förekommande fall premie
 eller annan omständighet som kan påverka försäkringen.
– Att vid anmälan intyga fullt arbetsför för anställda som omfattas av  
 riskförsäkringar såsom sjukförsäkring, premiebefrielse och/eller efterlev 
 andeskydd. I de fall fullt arbetsför inte kan intygas kan endast  
 ålderspensionspremien beviljas. För mer information om begreppet fullt  
 arbetsför, se Tjänstepensionsvillkoren. 
– Att även i övrigt iaktta de villkor som gäller för tjänstepensionsavtalet. 

Arbetsgivaren överlåter rätten att ändra och återkalla  
förmånstagarförordnande för samtliga de försäkringsprodukter som  
ingår i pensionsplanen till den anställde och rätten att göra placeringar i  
tjänstepensionsdepån till den anställde eller annan placeringsberättigad.

I de fall den sökande inte har varit folkbokförd i Norden de senaste 24 
månaderna från ansökningstillfället, krävs att den sökande inkommer med 
ett läkarutlåtande även om denne enligt regelverket kan ansöka med 
hälsodeklaration.

Åtaganden 
 Den anställde åtar sig gentemot Nordnet och Bliwa: 
– Att vid anmälan intyga fullt arbetsför om den försäkrade omfattas av 
 riskförsäkringar såsom sjukförsäkring, premiebefrielse och/eller efterlev 
 andeskydd. I de fall fullt arbetsför inte kan intygas kan endast 
 ålderspensionspremien beviljas. 
– Att de uppgifter som lämnats i denna handling ska ligga till grund för  
 försäkringsavtalet, samt att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan   
 göra försäkringen ogiltig.

Ansvar
Part som bryter mot bestämmelse i detta avtal skall ersätta motparten för 
direkt skada som denne lider till följd av detta.

Information om Bliwas riskförsäkringar

Information om riskförsäkringar
Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, 502006-6329, nedan kallat Bliwa, är 
försäkringsgivare för premiebefrielseförsäkring, sjukförsäkring, 
efterlevandepension och dödsfallskapital enligt nedan. Bliwa står under 
Finansinspektionens tillsyn och har sitt säte i Stockholm.

Hälsokrav
De som kan försäkras är de som är anställda hos, eller ägare/delägare i, 
den arbetsgivare som är försäkringstagare till denna pensionsplan, i den 
mån dessa enligt arbetsgivarens pensionspolicy är försäkringsberättigade. 
Det är Nordnet som i förhållande till Bliwa ansvarar för att fastställa  
arbetsgivarens pensionspolicy i samråd med denne. Bliwa kräver att de 
som ska försäkras i en eller flera riskförsäkringar i Bliwa enligt denna  
pensionsplan är fullt arbetsföra. Arbetsgivaren ansvarar i förhållande till 
Bliwa för att intyga att respektive anställd som ska försäkras är fullt  
arbetsför. Arbetsgivaren intygar detta genom att anmäla en anställd till  
en viss försäkring. Om arbetsgivaren anmäler en anställd som fullt arbetsför 
och det senare visar sig att detta var osant, ansvarar arbetsgivaren i 
förhållande till Bliwa för sin oriktiga uppgift. I övrigt gäller att det är det 
sammanlagda årliga försäkringsbeloppet för respektive försäkrad individ 
som avgör vilket eller vilka krav på hälsa som gäller för att Bliwa skall  
bevilja ett sökt försäkringsskydd för en viss anställd. I samband med  
ansökan om försäkringsskydd kommer det närmare att framgå vilket eller 
vilka hälsokrav som Bliwa tillämpar. I samtliga fall gör Bliwa en  
riskbedömning utifrån av Bliwa vid var tid tillämpat regelverk för  
riskbedömning. För ägare och delägare krävs normalt hälsoprövning.  
För VD krävs hälsoprövning förutom om det i dennes pensionsavtal framgår 
att denna inte har andra förmåner än övriga anställda. För grupper med 
färre än fem försäkringsberättigade krävs också hälsoprövning. Vid ansökan 
om ändring av försäkringsbelopp kan hälsoprövning krävas. Erforderliga 
handlingar för hälsoprövning tillhandahålls av Nordnet.

Fullt arbetsför
Kravet på full arbetsförhet innebär att den som ska försäkras ska kunna 
fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och inte till någon del  
har sjuklön från sin arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan  
i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, tidsbegränsad sjukersättning,  
sjukersättning, aktivitetsersättning, annan ersättning på grund av  
arbetsoförmåga eller uppbär minst halv arbetsskadelivränta. Om den  
som ska försäkras har vilande aktivitetsersättning, vilande tidsbegränsad  
sjukersättning, vilande sjukersättning eller vilande arbetsskadelivränta, 
anses denne inte vara fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller 
arbetsskadelivräntan förklarats vilande. För att kravet på full arbetsförhet 
ska anses uppfyllt får den som ska försäkras inte ha varit arbetsoförmögen 
i mer än 15 dagar i följd under de närmaste 3 månaderna före tidpunkten 
för intygandet.

Försäkringsvillkor
De försäkringsvillkor som gäller för respektive riskförsäkring regleras i 
försäkringsvillkoren ”Bliwas Riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1”.  
De vid detta avtals ingående gällande villkoren bifogas denna ansökan. 
Bliwa förbehåller sig rätten att förändra premier och försäkringsvillkor 
årsvis, i samband med ett årsskifte. Såväl försäkringarna som detta avtal 
löper med ett år i taget och förnyas årsvis varje kalenderårsskifte, dock 
som längst fram till den dag den anställde uppnår den slutålder som 
anges för respektive försäkring i förköpsinformation, försäkringsbesked och 
försäkringsvillkor. Ersättning från sjukförsäkringarna utbetalas längst till och 
med utgången av månaden före den anställde fyller 65 år. Bliwa förbehåller 
sig även rätten att löpande ändra försäkringsvillkoren om det behövs på 
grund av försäkringens art, ändrad lag eller förordning, ny lagtillämpning 
eller ny myndighetsföreskrift.

Premier och premiebetalning
Uppgift om vilka premier som gäller för respektive försäkringsprodukt 
lämnas till arbetsgivaren av Nordnet, för Bliwas räkning. Enligt avtal mellan 
Nordnet och Bliwa ansvarar Nordnet gentemot Bliwa för att uppge korrekt 
premie till arbetsgivaren. Om Nordnet skulle lämna fel premieuppgift gäller 
ändå Bliwas korrekta premie. Bliwa förbehåller sig rätten att ändra premier 
i samband med varje årsskifte. Premierna för samtliga försäkringar skall 
alltid betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren förbinder sig gentemot Bliwa 
att erlägga betalning för samtliga de försäkringar som gäller enligt denna 
pensionsplan. Premierna skall betalas till Nordnet som därefter  
vidarebefordrar dessa till Bliwa.

Sparande

Ålderspension
Den försäkrade eller annan placeringsberättigad beslutar själv  
fortlöpande hur sparmedlen skall placeras inom ramen för eventuella, av  
försäkringstagaren uppsatta placeringsrestriktioner. Om den försäkrade 
eller annan placeringsberättigad inte har valt placeringsinriktning placeras 
premien i en av Nordnet Pensionsförsäkring AB eller av arbetsgivaren vald 
värdepappersfond (startfond). Den försäkrade står själv den finansiella 
risken för värdeförändringar i de värdepapper som finns på 
tjänstepensionsdepån.

Utbetalning
Önskar den försäkrade ändra utbetalningstiden skall detta anmälas på 
särskild blankett, se www.nordnet.se. Utbetalningstiden kan ändras när  
som helst under spartiden.

Förmånstagare
Önskar den försäkrade ändra förmånstagare eller ange ett särskilt  
förordnande skall detta anmälas på särskild blankett, se www.nordnet.se.

Information om behandling av personuppgifter
Nordnet och Bliwa kommer båda att behandla vissa personuppgifter  
om försäkringstagare, försäkrade, premiebetalare, förmånstagare och  
panthavare såsom t.ex. allmänna namn- och adressuppgifter,  
personnummer samt i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, 
vissa ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. Uppgifterna används för 
att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet, ge god service, marknadsföring, 
statistik, marknads- och kundanalyser samt i övrigt kunna uppfylla de krav 
som ställs på vår verksamhet. Uppgifterna är avsedda att användas inom 
Nordnetkoncernen respektive inom Bliwakoncernen, samt i vissa fall hos  
andra bolag som vi samarbetar med, t.ex. återförsäkringsgivare.  
Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men för vissa 
försäkringar från arbetsgivare eller annan. För Nordnets del gäller att 
behandling av personuppgifter även kan komma att ske i moderbolaget 
Nordnet AB (publ), samt därtill hörande dotterbolag, för ändamål som 
avser direkt marknadsföring. Lämnade och inhämtade personuppgifter kan 
komma att uppdateras genom externa register, t.ex. SPAR. Nordnet och 
Bliwa är personuppgiftsansvariga för sin respektive verksamhet. Fysiska 
personer kan genom skriftlig ansökan kostnadsfritt en gång per år begära 
att få besked om vilka personuppgifter Nordnet eller Bliwa behandlar om 
dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör 
dig. Nordnet och Bliwa kan komma att behandla personuppgifter oavsett 
om ansökan om försäkring beviljas eller inte.

Nordnet Pensionsförsäkring AB   Box 30068   SE-104 25 Stockholm   Tel: 08-506 335 00   Fax: +46 8 506 330 67
E-mail: pension@nordnet.se   www.nordnet.se   Org. nr. 516406-0286   Innehar F-skattsedel   Styrelsens säte: Stockholm 
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Ansökan om Nordnet tjänstepension  
– Enmansföretag aktiebolag (förmedlad försäkring)
Med riskförsäkring i Bliwa (sid 3 av 4)



Underskrifter

Bilagor

Ort och datum

Ort och datum

Genom undertecknandet av detta avtal bekräftas att arbetsgivaren tagit del av Tjänstepensionsvillkoren.
För alla försäkringsavtal som tecknats enligt denna ansökan gäller av Nordnet respektive Bliwa vid var tid tillämpade försäkringsvillkor.

Genom undertecknande av detta avtal bekräftas att den försäkrade har tagit del av förköpsinformationen inklusive information om hantering av 
personuppgifter. Vidare bekräftas, för de riskförsäkringar som tecknas, att den som ska försäkras är fullt arbetsför. För alla försäkringsavtal som 
tecknats enligt denna ansökan gäller av Nordnet respektive Bliwa vid var tid tillämpade försäkringsvillkor.

Underskrift
försäkrings-
tagare (behörig
firmatecknare)

Underskrift
försäkrade/
anställde

Namnunderskrift behörig firmatecknare 

Namnunderskrift behörig firmatecknare 

Namnunderskrift  

För juridisk person som ej är registrerad i Sverige skall även registreringsbevis ej äldre än tre månader bifogas.

I samarbete med

Namnförtydligande behörig firmatecknare

Namnförtydligande behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Nordnet Pensionsförsäkring AB   Box 30068   SE-104 25 Stockholm   Tel: 08-506 335 00   Fax: +46 8 506 330 67
E-mail: pension@nordnet.se   www.nordnet.se   Org. nr. 516406-0286   Innehar F-skattsedel   Styrelsens säte: Stockholm 
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Ansökan om Nordnet tjänstepension  
– Enmansföretag aktiebolag (förmedlad försäkring)
Med riskförsäkring i Bliwa (sid 4 av 4)

Kontaktperson
Nordnet

Namn

Förmedlad av Förmedlarens kod 

Ort och datum 

Namnunderskrift 

Telefonnummer

Namnförtydligande



 

 

 

 

Verklig
huvudman
(styrelseord-
förande, VD)

Adress

Land

Person i
Politiskt utsatt 
ställning

Skatterättslig 
hemvist utanför 
Sverige*

Verkliga huvudmannen har eller har tidigare haft:
- en politisk post eller hög befattning inom staten
- en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning

Ja, jag fyller därför även i blanketten
”Person i politiskt utsatt ställning”

 

Verklig huvudman  

ifylles endast av juridisk person 
(Sida 1 av 2)

Firmanamn Org.nr.Kund

Enligt lag gäller vissa bestämmelser om kontroll av verklig huvudmans  
identitet (se definition av verklig huvudman under definitioner).  
Om kunden är en juridisk person är Nordnet skyldigt att kontrollera  
direkta och indirekta fysiska ägare och de fysiska personer som utövar  
ett bestämmande inflytande över kunden. P.g.a. annan lagstiftning är 
Nordnet dessutom skyldigt att identifiera konton som innehas av 

  Det finns inte någon fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt äger mer än 25 procent, eller har ett bestämmande 
inflytande i företaget. (Vänligen fyll i uppgifter på bolagets styrelseordförande, VD eller motsvarande befattningshavare nedan) 

Verklig_Huvudm
an_anm

älan_pension_SE_20
18_1A

Namn Personnr Medborgarskap 

Postnummer Ort Land

Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)

*Ifylles endast om tecknaren är ett passivt icke-finansiellt företag (se definition nedan).

Sida 1 av 2

Gatuadress

Startdatum för TIN

passiva icke-finansiella företag över vilka en eller flera personer med  
bestämmande inflytande har skatterättslig hemvist utanför Sverige samt  
rapportera kontrolluppgifter om dessa konton till Skatteverket. Skatteverket 
kan sedan komma att överföra upplysningar om dessa uppgifter till  
behöriga myndigheter i utlandet. Om uppifterna förändras behöver  
bolaget informera Nordnet om detta. 

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten kan du ringa 08-506 330 00 så hjälper vi dig!

Koppling
till USA*

Är den verkliga huvudmannen amerikansk medborgare, skatt- 
eller deklarationsskyldig i USA?

Amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN) Startdatum för US TIN

Nej Ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)       

FödelselandFödelseort Födelsedatum

TIN är obligatorisk uppgift att ange för att Nordnet ska kunna öppna kontot.
Om det land verklig huvudman är skattskyldig i inte utfärdar TIN, ange istället:

Aktieinnehav i % Innehav av röster i % Omfattning av kontrollen 

Land Utländskt skatteregistreringsnr (TIN) Startdatum för TIN

 

 

Verklig
huvudman
(styrelseord-
förande, VD)

Adress

Land

Person i
Politiskt utsatt 
ställning

Skatterättslig 
hemvist utanför 
Sverige*

Verkliga huvudmannen har eller har tidigare haft:
- en politisk post eller hög befattning inom staten
- en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning

Ja, jag fyller därför även i blanketten
”Person i politiskt utsatt ställning”

Namn Personnr Medborgarskap

Postnummer Ort Land

Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)

Gatuadress

Startdatum för TIN

Koppling
till USA*

Är den verkliga huvudmannen amerikansk medborgare, skatt- 
eller deklarationsskyldig i USA?

Amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN) Startdatum för US TIN

Nej Ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)       

FödelselandFödelseort Födelsedatum

TIN är obligatorisk uppgift att ange för att Nordnet ska kunna öppna kontot.
Om det land verklig huvudman är skattskyldig i inte utfärdar TIN, ange istället:

Aktieinnehav i % Innehav av röster i % Omfattning av kontrollen 

Land Utländskt skatteregistreringsnr (TIN) Startdatum för TIN

Art och 
omfattning (Gäller 
både direkt och 
indirekt ägande)

Art och 
omfattning (Gäller 
både direkt och 
indirekt ägande)

Verklig huvudman 1

Verklig huvudman 2

Nordnet Pensionsförsäkring AB   Box 30068   SE-104 25 Stockholm   Tel: +46 8 506 330 00   Fax: +46 8 506 330 67
E-mail: pension@nordnet.se   www.nordnet.se   Org. nr. 516406-0286   Innehar F-skattsedel   Styrelsens säte: Stockholm



 

 Verklig huvudman (namn) Firmanamn och org. nr för den juridiska person som den verkliga huvudmannen äger direkt

Ifylles endast om en eller flera av de verkliga huvudmännen indirekt äger eller kontrollerar den 
juridiska personen (kunden).

Fler ägarled - beskriv ägarelationen

Bifoga kopia av giltig legitimation för samtliga undertecknare och verklig huvudman. 
Finns fler gällande medborgarskap ska kopia på id-handlingar för dessa också bifogas för samtliga.

Definitioner  
Verklig huvudman:
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst eller tillsammans 
med en eller flera närstående äger eller kontrollerar exempelvis ett företag 
eller en förening.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller  
kontrollerar till exempel ett företag eller en förening. En person kan ha  
kontroll på olika sätt, exempelvis:
- ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller  
 medlemskap
- ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller  
 motsvarande befattningshavare.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordningen 
eller stadgarna som gör att en person är verklig huvudman.
Ifall det inte finns någon verklig huvudman så är styrelseordförande eller
vd verklig huvudman och ska anges i blanketten.

Finansiellt företag:
Förvaringsinstitut, investeringsinstitut och vissa försäkringsbolag. Ett företag 
är vidare finansiellt om det i sin näringsverksamhet, eller om det förvaltas 
av ett annat företag som i sin näringsverksamhet, bedriver en eller flera 
av följande verksamheter för tecknares räkning
- Tar emot insättningar inom ramen för den ordinarie verksamheten som  
 kreditinstitut eller liknande verksamhet
- Handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument

Firmatecknares underskriftUnderskrifter

Verklig
huvudman

Ägarstruktur

Ort och Datum Namnförtydligande

- Bedriver individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
- Annars investerar, administrerar eller förvaltar pengar eller andra medel

Passiva/aktiva företag:
Till passiva företag räknas de som inte kan definieras som aktiva.
Ett företag definieras som aktivt om något av följande stämmer:
- minst 50 procent av företagets inkomster före skatt kom från försäljning  
 av produkter och/eller tjänsterunder föregående räkenskapsår
- företaget är eller ägs av stat, kommun eller landsting
-  företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad värde 
 pappersmarknad

Till aktiva icke finansiella företag räknas också till exempel:
- Icke finansiella uppstartsbolag (de två första åren)
- Holdingbolag vars verksamhet helt eller nästan uteslutande består i att  
 äga hela eller delar av det utestående innehavet i, eller
 tillhandahålla finansiering eller tjänster till dotterbolag (som inte är 
 finansiella företag)
- Ideella föreningar som bedriver verksamhet för allmännyttiga ändamål  
 eller som är registrerade trossamfund och som är undantagna från
 skattskyldighet
-  Välgörenhetsstiftelser som uppfyller villkoren för särskilt undantag från  
 skattskyldighet
-  Andra aktörer som är undantagna från skattskyldighet i enlighet med  
 7 kap.15–17§§ inkomstskattelagen (1999:1229)
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Verklig
huvudman
(styrelseord-
förande, VD)

Adress

Land

Person i
Politiskt utsatt 
ställning

Skatterättslig 
hemvist utanför 
Sverige*

Verkliga huvudmannen har eller har tidigare haft:
- en politisk post eller hög befattning inom staten
- en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning

Ja, jag fyller därför även i blanketten
”Person i politiskt utsatt ställning”

Namn Personnr

Postnummer Ort Land

Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)

Gatuadress

Startdatum för TIN

Koppling
till USA*

Är den verkliga huvudmannen amerikansk medborgare, skatt- 
eller deklarationsskyldig i USA?

Amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN) Startdatum för US TIN

Nej Ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)       

FödelselandFödelseort Födelsedatum

TIN är obligatorisk uppgift att ange för att Nordnet ska kunna öppna kontot.
Om det land verklig huvudman är skattskyldig i inte utfärdar TIN, ange istället:

Aktieinnehav i % Innehav av röster i % Omfattning av kontrollen 

Land Utländskt skatteregistreringsnr (TIN) Startdatum för TIN

Medborgarskap

Art och 
omfattning (Gäller 
både direkt och 
indirekt ägande)

Verklig_Huvudm
an_anm

älan_pension_SE_20
18_1A

Verklig huvudman  

Ifylles endast av juridisk person 
(Sida 2 av 2)

Verklig huvudman 3

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten kan du ringa 08-506 330 00 så hjälper vi dig!
Nordnet Pensionsförsäkring AB   Box 30068   SE-104 25 Stockholm   Tel: +46 8 506 330 00   Fax: +46 8 506 330 67

E-mail: pension@nordnet.se   www.nordnet.se   Org. nr. 516406-0286   Innehar F-skattsedel   Styrelsens säte: Stockholm



Kryssa i vilken blankett du bifogar:

 Annan (ange blankettens namn)

Adress

Kundidentifiering

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

ID-handling

Kundidentifiering N
P 20

18_1A

 Ansökan för privatperson    

Nordnets
underskrift

Ort och datum    

Nordnet Pensionsförsäkring AB, FRISVAR, 104 25 Stockholm

Depånr (ifylles av Bolaget)

Lägg din ID-handling här och kopiera tillsammans med denna blankett.
OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av din ID-handling.

Denna blankett använder du när du ska legitimera dig hos Nordnet. 
Använd denna eller skapa en liknande själv.

Nordnet Pensionsförsäkring AB   Box 30068   SE-104 25 Stockholm   Tel: +46 8 506 330 00   Fax: +46 8 506 330 67
E-mail: foretag@nordnet.se   www.nordnet.se   Org. nr. 516406-0286   Innehar F-skattsedel   Styrelsens säte: Stockholm 

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, ring 08-506 330 00 så hjälper vi dig!
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Ansökan för företag Ansökan för omyndig Fullmakt Inflytt av tjänstepension

Signatur
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