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Du använder denna fullmakt när du vill överföra en del av dina finska värdepapper och/eller utländska 
värdepapper till ett annat kontoförande institut/bank. Nordnet Bank AB gör överföringen för din räkning och 
debiterar betalning i enlighet med prislistorna.  Observera att överföring/avslutning av ett finskt värdeandelskonto 
sköts genom den mottagande parten och är ofta gratis enligt marknadspraxis. Fullmakten ger Nordnet Bank AB 
rätt att för fullmaktsgivarens räkning överföra värdepapperen till ett värdeandelskonto/ annan förvaring som har 
angetts av fullmaktsgivaren. 

Fullmaktsgivare 
(Kund) 

Härmed ges Nordnet Bank AB fullmakt att avsluta mitt/min värdeandelskonto/depå hos Nordnet Bank AB.

Överföring
(de värdepapper 
som ska 
överföras)

Härmed ges Nordnet Bank AB fullmakt att föra över finska värdepapper i min depå till mitt värdeandelskonto hos
mottagande bank/kontoförande institut.

 Värdeandelskonto (övertagande institut)  Värdeandelskonto (hos Nordnet Bank AB)

Gatuadress, box eller motsvarande          Telefonnummer

Postnummer                                  Ort

Fullmakt
Överföring av värdepapper från Nordnet/
Avslut av värdeandelskonto/depå 

Överföring
av finska 
värdepapper

Nordnet Bank AB finsk filial   Universitetsgatan 5   FIN-00100 Helsingfors   Tel: +358 (0)20 198 5898
Fax: +358 (0)20 198 5899   E-post: asiakaspalvelu@nordnet.fi   www.nordnet.fi   FO-nr: 2329589-2

Personbeteckning/FO-nr

Kundens 
underskrift

 

Ort   

  

Underskrift Namnförtydligande

Datum

Namn (efternamn, förnamn)/Firma (fullständigt namn)

Avslut av

depå/konto 

Värdepapper ISIN-kod

Depå-/kontonr

Land (annat än Finland)

Nordnet Bank AB Org. nr. 516406-0021
PL 3510 FIN-00002 Helsinki

Fullmaktstagare

Härmed ges Nordnet Bank AB fullmakt att föra över utländska värdepapper till min depå hos mottagande bank/kontoförande institut.
Vid fråga om överföring från annat land  vänligen fyll i kontaktuppgifter.

 Depå-/kontonr  (övertagande institut) Depå-/kontonr  (Nordnet Bank AB)

Överföring
av utländska 
värdepapper

 Mottagande bank/kontoförande institut  Kontaktperson/Telefonnummer

Ja Nej

Antal

 Ort och datum Nordnet Bank ABBolagets
underskrift
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