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Overførsel af
værdipapirer

Jeg ønsker at overføre nedenstående værdipapirer

Kapitalpension/
ratepension/
aldersopsparing
udfyldes med de 
værdipapirer der 
ønskes overført til 
Nordnet

Betegnelse Fondskode Antal  Heraf udtrukket/Betegnelse navnenoteret 

KUNDE

Navn (efternavn, fornavn)

Adresse eller postboks 

Postnummer By                                                        Land (hvis ikke Danmark)

Depot-/kontonr. hos Nordnet (er du ny pensionskunde, udfyldes dette af Nordnet).

CPR-nr.

Telefon dag

Telefon aften

Kunde

Overførsels-
fuldmagt

Jeg overfører hermed min (sæt kryds)

 Ratepension privat ordning 

 Ratepension arbejdsgiverordning 

Ved arbejdsgiverordning

 Hvilende ordning
 (ingen indbetaling)

Pensionsordningen bedes overført til ovenstående depot-/kontonummer, som er en tilsvarende pensionskonto hos Nordnet. 

Likvider, som ønskes overført:

_________________________________________________kr.

I pensionsinstitut  Aftalenummer hos afgivende pensionsinstitut

Adresse  Postnr. By

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307   DK–1026 København K   Tlf: +45 70 20 66 85   Fax:+45 70 20 66 90
E-mail: nordnet@nordnet.dk   www.nordnet.dk   CVR-nr: 32301908   Nordnet Bank AB   SE 51 64 06-0021   Hovedkvarter: Stockholm

Overførsel 
af likvide midler

Kapitalpension privat ordning 

Kapitalpension arbejdsgiverordning 

Aldersopsparing privat ordning 

Aldersopsparing arbejdsgiverordning 

Overførselsanmodning
Deloverførsel af pensionsordning 

(Side 1 av 2)
 
Bemærk, at overførsel kræver, at tilsvarende pensionsdepot er oprettet hos Nordnet. 

Du skal printe denne blanket, underskrive den og scanne den ind før du sender den til Nordnet. 
Du bedes medsende en kopi af dit pas eller kørekort, samt en kopi af sundhedskortet når du sender blanketten ind til Nordnet.
 

(er du ny pensionskunde, udfyldes dette af Nordnet)

KI ident: 13044

fra depotnr:

til Nordnets VP-kontonr:  1 3  0 4 4 - 0 0

Dokumentation Overførslen sker i henhold til pensionsbeskatningslovens §41.

I forbindelse med overførslen bedes alle de nødvendige informationer og dokumenter fremsendt til Nordnet Bank.



Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307   DK–1026 København K   Tlf: +45 70 20 66 85   Fax:+45 70 20 66 90
E-mail: nordnet@nordnet.dk   www.nordnet.dk   CVR-nr: 32301908   Nordnet Bank AB   SE 51 64 06-0021   Hovedkvarter: Stockholm

Nordnets
underskrift

Sted og dato  Nordnet Bank AB

Kundens 
uderskrift

Sted  Dato

Underskrift  NAVN MED BLOKBOGSTAVER

Arbejdsgivers
underskrift

Sted og dato  Underskrift 

Overførselsanmodning
Deloverførsel af pensionsordning 

(Side 2 af 2)

Bemærk, at overførsel kræver, at tilsvarende pensionsdepot er oprettet hos Nordnet. 

Du skal printe denne blanket, underskrive den og scanne den ind før du sender den til Nordnet. 
Du bedes medsende en kopi af dit pas eller kørekort, samt en kopi af sundhedskortet når du sender blanketten ind til Nordnet.
 

Jeg giver hermed Nordnet tilladelse til at oprette et eller flere depoter svarende til felterne som afkrydset ovenfor. Ved min underskrift 
accepterer jeg samtidig Nordnet’s vilkår for disse depoter.
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