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Depot-/kontonr. (udfyldes af Nordnet)

(ORIGINALAFTALEN SENDES TIL NORDNET PER POST)
KUNDE

Navn (efternavn, fornavn)

CPR-nr.

Adresse, postboks eller tilsvarende

Telefon dag

Postnummer

By

Land (hvis ikke Danmark)

Telefon aften

Folkeregisteradresse, hvis anden end ovenfor

Mobiltelefon

Statsborgerskab (hvis ikke Danmark)

Skattemæssigt hjemland (hvis ikke Danmark)

E-mail adresse

PERSON I
POLITISK UDSAT
POSITION

Har du, eller har du haft:

Hvis ja, skal vedkommende også udfylde blan-

• en politisk udsat post eller en høj statslig stilling, eller
• et nært familiemedlem eller en nær medarbejder i ovenstående position?

ketten ”Politisk udsat person”.

ARBEJDSGIVER

Navn

CVR-nr.

Adresse, postboks eller tilsvarende

Telefon

Postnummer

By

E-mail adresse

Hvilende ordning, dvs. ingen indbetaling (ved kryds her skal
”ARBEJDSGIVER”, ”INDBETALINGER” og ”ARBEJDSGIVERS UNDERSKRIFT” ikke udfyldes)
GODKENDELSE
AF AFTALE

Du får tilsendt dine indlogningsoplysninger, når denne aftale er godkendt af Nordnet. Når du er indlogget på dit pensionsdepot, kan du ændre
visse dele i aftalen samt investere i aktier, fonde og andre værdipapirer.

INDBETALINGER

Årlig indbetaling i alt

Arbejdsgivers andel

Kundens egen andel

(af pensionsberettiget løn)

(af pensionsberettiget løn)

(af pensionsberettiget løn)

Kroner
Indbetaling sker:

Kroner
Månedligt

Kroner

Årligt

Vær opmærksom på, at den maksimale indbetaling til ratepension gælder for både private ordninger og arbejdsgiveretablerede ordninger.
Der kan årligt højst indbetales det i pensionsbeskatningslovens fastsatte maksimum. Der må kun indbetales via arbejdsgiver på arbejdsgiverordninger.

UDBETALING

Jeg er indforstået med, at udbetalingen som standard påbegyndes den 1. i måneden efter min mulige pensionsalder og udbetales over min. 10 år. Datoen
fremgår af pensionsbeviset, som vil blive fremsendt pr. post, og jeg vil selv kunne ændre udbetalingens starttidspunkt og løbetid på nordnet.dk.
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ERKLÆRINGER

Ved min underskrift erklærer jeg følgende:

Forhåndsinformation

Jeg har læst og forstået dokumentet Forhåndsinformation Nordnet Ratepension Arbejdsgiverording, som blandt andet indeholder information om produktet,
vilkår, risiko, omkostninger og beskatning. Dokumentet er bilag 1 til denne blanket.

Aftalevilkår

Jeg har læst, forstået og accepteret aftalens vilkår, som udgøres af følgende dokumenter:
-

Generelle pensionsvilkår for privatpersoner – Ratepension Arbejdsgiverording
Almindelige betingelser for depot/konto hos Nordnet Bank AB
Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter
Information om egenskaber og risici vedrørende finansielle instrumenter
Aftalevilkårene kan udskrives i forbindelse med denne ansøgning og er tilgængelige på Nordnets hjemmeside www.nordnet.dk.

Personoplysninger

Jeg samtykker hermed til at de personoplysninger som fremgår af denne blanket, eller som bliver indhentet fra rådgiver eller forvalter, bliver behandlet
af Nordnet som beskrevet i Generelle pensionsvilkår punkt 14 samt Almindelige betingelser for depot/konto G.4.

Elektronisk kommunikation

Jeg er indforstået med at Nordnet hovedsageligt vil kommunikere med mig via internettet, enten via e-mail eller via information på www.nordnet.dk.
En forudsætning for at ansøgningen skal kunne godkendes, er derfor at jeg har tilgang til internet og har en personlig e-mailadresse. Jeg vil sørge for at
Nordnet altid har min korrekte e-mailadresse.

Rådgivning

I den grad investeringsrådgivning tilbydes af Nordnet, vil dette fremkomme af nordnet.dk. Ud over placeringer i forbindelse med sådan rådgivning har Nordnet
intet ansvar for placeringer af indsatte midler, herunder køb/salg eller anden disposition over værdipapirer i pensionsdepotet.

KUNDENS
UNDERSKRIFT

ARBEJDSGIVERS
UNDERSKRIFT

ID-KONTROL
(udfyldes af Nordnet)

UNDERSKRIFT

Sted

Dato

Underskrift

NAVN MED BLOKBOGSTAVER

Sted

Dato

Underskrift

Firmastempel

Kopi af legitimation
Sted og dato		

Kørekort

Pas
Nordnet Bank AB
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