MÅNADSSPARANDE — NORDIC EQUITIES SWEDEN
Månadssparande i fonden Nordic Equities Sweden [ISIN SE0002469353] kan ske via autogiro. Ifylld blankett skickas till Nordic
Equities Kapitalförvaltning AB. Anmälan måste vara oss tillhanda senast 14 dagar före första överföringsdatumet. Anges inget
överföringsdatum kommer pengar att överföras den 28:e varje månad.

NY KUND

För att kunna upprätta månadssparande måste först en komplett Kundanmälan ha inkommit. Har Du mottagit ett kundnummer är
detta krav uppfyllt. Om kundanmälan insändes samtidigt som denna blankett kommer månadssparandet ej starta förrän
kundanmälan är behandlad och klar.

PERSON-/ORGANISATIONSUPPGIFTER
Kundnummer

Förnamn, Efternamn/ Firma

Person-/organisationsnummer

MÅNADSSPARANDE
Fond (Betalningsmottagare)

Månadsbelopp (minst 500 kr)

Överföringsdatum (återkommande varje månad)

Nordic Equities Sweden
BANKKONTO DRAGNINGEN SKALL SKE FRÅN
Bank

Bankkontonummer (inkl clearingnr)

Bankkontoinnehavarens namn (om annan än kund)

Personnummer

Telefon dagtid

Om bankkontoinnehavaren är annan än kunden skall även bankkontoinnehavaren underteckna anmälningsblanketten

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Medgivande till betalning via Autogiro: Jag/vi medger att uttag får göras från mitt/vårt angivna bankkonto på begäran av angiven
betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig/oss
i förväg om begärda uttag. Uttag belastas mitt/vårt konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får jag/vi från
kontoförande bank. Medgivandet kan på min/vår begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan
bank. Jag/vi ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker
för betalning på förfallodagen görs inga ytterligare uttagsförsök. Stopp av uttag: Jag/vi kan stoppa ett enskilt uttag genom att
kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen. Jag/vi kan stoppa alla uttag avseende medgivandet genom
att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen. Medgivandets giltighetstid, återkallelse: Medgivandet gäller tills vidare.
Om jag/vi vill återkalla medgivandet gör jag/vi det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren.
Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.
Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro: Kontoförande bank och
betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/
betalningsmottagaren underrättat mig/oss härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart
avsluta anslutning till Autogiro om jag/vi vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om
det konto som medgivandet avser avslutats. Handelsdag: Köpet sker den dag likvid bokförs på fondens bankkonto i enlighet med
fondbestämmelserna. Betalningsmottagaren ansvarar ej för försenat uttag.

UNDERSKRIFT

Jag/vi försäkrar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag/vi har tagit del av fondbestämmelser för NE Sweden. Jag/vi
godkänner ovan angivna villkor för Autogiro. Observera att samtliga vårdnadshavarnas namnteckning krävs vid uttag från omyndigs
bankkonto.

Ort och datum

Ort och datum

Behörig underskrift / firmatecknare

Behörig underskrift / firmatecknare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Nordic Equities Kapitalförvaltning AB • Org.nr. 556571-9126 • Grev Turegatan 7, Box 7238, 103 89 Stockholm.
Telefon: 08-545 045 10 • Fax: 08-545 045 15 • E-post: mail@kapital.nordeq.se • Hemsida: www.nordicequities.se

