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Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)

Kund

Namn (efternamn, tilltalsnamn)

Personnr/Samordningsnr

Gatuadress (folkbokföringsadress/registrerad adress)

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Skatterättslig hemvist i Sverige
Ja
Skatterättslig
hemvist utanför
Sverige
(om sådan finns)

Land

Medborgarskap

E-postadress 		

Nej

Land

Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)

Startdatum för TIN

Land

Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)

Startdatum för TIN

TIN är obligatorisk uppgift att ange för att Nordnet ska kunna öppna kontot.
Om det land du är skattskyldig i inte utfärdar TIN, ange istället:
Födelseort:_________________________________ Födelseland:_______________________ Födelsedatum:_________________
Koppling
till USA

Är du amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i USA?

Person i
politiskt utsatt
ställning

Har du, eller har du tidigare haft:
- en politisk post eller hög befattning inom staten
- en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning

Nej

Amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)

Startdatum för US TIN

Ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)
Ja, jag fyller därför även i blanketten
”Person i politiskt utsatt ställning”

Observera att kopia på giltig legitimation för dig som kontohavare måste bifogas ansökan.
Finns fler gällande medborgarskap ska kopia på id-handlingar för dessa också bifogas.
Jag har tagit del av informationen om insättningsgaranti i punkten 21 i Nordnet Bank AB:s
Allmänna villkor för sparkonto och jag godkänner härmed avtalsvillkoren och intygar på heder
och samvete att angivna uppgifter är riktiga och fullständiga.
Underskrift

Datum		

Kontohavares underskrift

Ort 		

Namnförtydligande

Kontot kommer öppnas först när Nordnet granskat ansökan och säkerställt att den är komplett.
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Sparkontoavtal
Grundläggande information om skydd för insättningar
(Sida 2 av 2)

Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)

Insättningar i Nordnet Bank AB skyddas av:

Riksgälden Insättningsgarantin (1)

Skyddets begränsning:

950 000 kr per insättare i Nordnet Bank AB (2)

Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut:

Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det
sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 950 000 kr (2)

Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer:

Gränsen på 950 000 kr gäller för varje insättare separat (3)

Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar:

7 arbetsdagar (4)

Valuta:

Ersättning ges i svenska kronor

Kontakt:

Riksgälden
Jakobsbergsgatan 13
103 74 Stockholm
Tel: 08-613 52 00
E-post: ig@riksgalden.se

Ytterligare information:

www.insattningsgarantin.se

Insättarens bekräftelse av mottagandet:
Underskrift

Personnummer

Underskrift

Ort och Datum

Namnförtydligande

Ytterligare information
(1) System som ansvarar för skyddet av din insättning
Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem.
Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas
med upp till 950 000 kr av insättningsgarantisystemet.
(2) Allmän begränsning av skyddet
Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut 		
inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få åter		
betalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning 		
täcker maximalt 950 000 kr per kreditinstitut. Detta innebär att alla 		
insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att 		
kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett 		
sparkonto med 700 000 kr och ett investeringsparkonto med
350 000 kr kommer insättaren enbart att ersättas med 950 000 kr.
(3) Begränsning för gemensamma konton
Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på
950 000 kr för varje insättare.
I vissa fall skyddas insättningar utöver 950 000 kr. Detta gäller
om insättningen är hänförlig till vissa särskilda transaktioner, t.ex.
försäljning av privatbostad. Ytterligare information finns på
www.insattningsgarantin.se.

Annan viktig information
Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av 		
insättningsgarantisystem. Av 5 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
framgår att följande insättare eller utländska motsvarigheter inte kan
få ersättning enligt insättningsgarantisystemet:
1. en bank,
2. ett kreditmarknadsföretag,
3. ett värdepappersbolag,
4. ett försäkringsföretag,
5. ett återförsäkringsföretag,
6. en understödsförening,
7. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och
		finansieringsrörelse,
8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
9. en pensionsfond
10. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller
11. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2009:62)
		 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga
insättningsgarantisystemets webbplats. På begäran informerar
ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade.
Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta
det på kontoutdraget.
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(4) Återbetalning
Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13,
103 74 Stockholm, telefon: 08-613 52 00, e-post: ig@riksgalden.se,
www.insattningsgarantin.se. Insättningsgarantisystemet kommer att
återbetala dina insättningar med upp till 950 000 kr senast inom
7 arbetsdagar. Om du inte har erhållit någon återbetalning inom 		
denna tidsfrist bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom
möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. 		
Ytterligare information fås på www.insattningsgarantin.se.

