Checklista för att flytta värdepapper

Att ansöka om att flytta värdepapper till Nordnet är enkelt, och tar oftast inte mer än några få
minuter. Allt du behöver göra är att skicka in ett flyttuppdrag till oss.
Så här går det till
• Fyll i och spara blanketten ”Överförings-/Avslutsfullmakt för depå och VP-konto” på din dator.
OBS! Vid flytt av Investeringssparkonto använd istället blankett ”Flytt av värdepapper/fonder
till Investeringssparkonto hos Nordnet från Investeringssparkonto hos annat institut”.
• Skicka det till oss via meddelandefunktionen, som du kommer åt när du är inloggad. Signatur 		
krävs inte när du skickar blanketten via meddelandefunktionen.
• Vid flytt av fonder ska du alltid ange den så kallade ISIN-koden
• Avser flyttuppdraget ett företag? Kom ihåg att bifoga kopia på giltig ID-handling
Om du hellre vill skicka per post
Det går också att skicka flyttuppdraget till oss per post. Fyll i, skriv under och bifoga kopia på
giltig ID-handling.
Nordnet Bank AB
Frisvar
167 20 Bromma
Vi tar hand om ditt flyttuppdrag så snart det kommit in till oss. När uppdraget skickas från oss
till den avlämnande banken, får du ett meddelande direkt till din depå. En flytt tar normalt 7-14
bankdagar. Något längre om den gäller utländska fonder.
Obs! Nordea och Handelsbanken tillåter inte fondflyttar mellan
Investeringssparkonton.
Kontakta gärna vår kundservice på 08-506 330 00 om du har frågor.
Vänliga hälsningar,
Nordnet
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Uppdrag flytt av tillgångar
mellan investeringssparkonton
Blanketten gäller endast för flytt av tillgångar mellan investeringssparkonton.
Kontouppgifter
hos Nordnet

Kontouppgifter
hos avlämande
institut

Namn på innehavaren av investeringssparkonto

Depånummer

Gatuadress, box eller motsvarande

Personnummer

Postnummer

Ort

Namn på innehavaren av investeringssparkonto

Kontonummer för investeringssparkonto

Avlämnande institut

1. Avslut

Jag vill avsluta mitt investeringssparkonto hos avlämnande institut och överföra samtliga värdepapper/
fonder och likvida medel till Nordnet och befullmäktigar härmed Nordnet att ombesörja flytten/avslutet.
JA

NEJ

Vid flytt av fonder krävs alltid ISIN-kod
Antal

Värdepapper/Fonder

ISIN-kod

2. A)
Ange vilka
värdepapper/
fonder som
ska flyttas

2. B)
Överföring av
likvida medel

Samtliga likvider ska överföras

Alternativt följande belopp ska överföras

kronor

Eventuella likvida medel skall sättas in på konto 5565 10 509 49 i SEB med
kundens depånummer som referens.” Förekommer skuld på depån löses den
av Nordnet, i enlighet med Nordnets gällande belåningsgrad.
Om uppdraget skickas per post kom ihåg att bifoga en kopia av giltig ID-handling.
Blanketten skickas till Nordnet Bank AB, Frisvar, 167 20 Bromma.
Kundens
underskrift

Ort

Datum

Namnteckning (för juridisk person av behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Körkort

ID-kort från Skatteverket

Sis-märkt id kort

Nordnets
underskrift
(ifylles av
bolaget)

I de fall kundens underskrift saknas intygar mottagande investeringsföretag genom sin underskrift nedan att
mottagande företag har ett dokumenterat uppdrag från kunden.

EU-pass

Nationellt id-kort

Elektronisk identifiering
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ID-kontroll
(ifylles av
bolaget)

