Tjekliste for lukning af depot

Denne liste kan hjælpe dig med at sikre, at du udfylder blanketten korrekt
Du skal udfylde:
Navn, CPR-nummer, e-mailadresse og telefonnummer
Depot-/kontonummer – kan findes, når du er logget ind
Navn, registreringsnummer, kontonummer/depotnummer på modtagende bank/børsmægler
Navn på modtagende bank og depotnummer til overførsel af værdipapirer
Sted og dato
Underskrift og navn med blokbogstaver
Blanketten samt gyldigt kopi af pas/kørekort/ID-kort kan sendes via depotet i
“meddelelser” eller med posten til Nordnet Bank Postboks 2307, 1026 København K
Har du værdipapirer på dit depot?
Hvis du ønsker at sælge dine værdipapirer, kan du gøre det på to måder:
Logge ind på depotet og sælge dem
Ringe til mæglerne på telefon: 70 20 66 85 – tast 2
Husk, du kan kun overføre penge og værdipapirer til din egen bankkonto/depot
Ønsker du at lukke et depot, som tilhører en mindreårig?
Udfyld blanketten med barnets informationer
Begge forældre/værger skal underskrive og sende kopi af gyldigt pas/kørekort/ID-kort
Nordnet kan kun overføre kontanter til et kontonummer der er registreret i barnets navn
og CPR.nr.
Hvis du skal bruge et kontoudtog, skal du printe det, inden du sender lukkeblanketten
Send lukke blanketten samt kopi af gyldigt pas/kørekort/ID-kort til:
Nordnet
Postboks 2307
1026 København K
Vi behandler din sag, når vi har modtaget blanketten samt kopi af ID.
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Lukning af depot hos Nordnet
Depot-/kontonr.

Kunde

For- og efternavn/Firma (fuldstændigt navn)

CPR-nr./CVR-nr.

E-mailadresse

Telefonnummer

Overførsel af
penge

Navn på modtagerbank

Registreringsnummer og kontonummer

Overførsel af
værdipapirer

Navn på modtagerbank/børsmægler

CD-ident/Kl nummer og VP depotnummer

Årsag til
lukning

Underskrift

Nordnet

Har aldrig brugt tjenesten

Vil ophøre med at investere i værdipapirer

Ønsker at lægge mine konti hos Nordnet sammen

Ønsker at spare op på anden vis

Ønsker at skifte bank/børsmægler

Er utilfreds med Nordnets tjenester

Sted

Dato

Underskrift

Navn med blokbogstaver

Sted og dato

Underskrift

Du kan sende blanketten til os på to forskellige måder: Du kan indskanne den udfyldte og
underskrevne blanket og sende den via beskedfunktionen på dit depot. Du finder den under
Meddelelser øverst i højre hjørne, når du er logget ind på nordnet.dk. Alternativt kan du
sende blanketten i original stand med posten til: Nordnet, Postboks 2307, 1026 København K.
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