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Uppdrag - Byte av pensionssparinstitut
Individuellt pensionssparande IPS

Markera typ av ID-handling och fyll i ID-handlingens nummer (Bankens noteringar)

SIS-märkta ID-kort Körkort

ID-handlingens nummer:

EU-pass

Signatur handläggare

Vid kontroll utan kunds närvaro (utför en kombination av två av följande åtgärder)

Motringning eller utväxling av fax Kontroll mot externt register Vidimerad kopia av ID-handling

Signatur handläggare

Handläggare, telefonnummer
Fylls i av kontoförande institut

Ursprungligt pensionssparavtal ingicks (år, mån, dag)

Fylls i endast om kontot är under pågående utbetalning
Första pensionsutbetalning (datum) Avtalad utbetalning (år, mån) Senaste utbetalning (år, mån) Kvar att utbetala för pågående 

12-mån-period
Periodicitet

Fylls i endast om kontohavare är förmånstagare eller maka/make vid bodelning (förmånstagarförordnande bifogas)

Personnummer ursprunglig sparare

Fylls i vid aktuella fall

Uppgift om ursprunglig sparare (namn) Ursprunglig utbetalningstid (år, mån)

I avtalet finns ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande (bifogas). 
Pensionssparavtalet kan därmed inte flyttas utan förmånstagarens tillstånd.

Ytterligare handlingar bifogas
(till exempel uppgift om särskild förvaltare, förmyndare)

Redovisning enligt önskemål ovan. Redovisa likvida medel till kontonummer 3407-1000015 med kundens personnummer som referens.

Fonder

Saldo

Sålt belopp ingår i saldot nedan

Konto
Ränta Avkastningsskatt Kontoavgift Flyttavgift Totalt överfört belopp

+ + - - - =

Datum

Härmed bekräftas att pensionssparavtalet överförts i sin helhet och att ovanstående uppgifter är korrekta.
Ofullständiga och/eller oriktiga uppgifter kan innebära att kontoförande institut blir skadeståndsskyldig.

Kontoförande instituts underskrift

Nationellt ID-kort

Kontoförande institut Övertagande institut

Kontonummer Depånummer (i förekommande fall) Nytt kontonummer/depånummer

Kontoinnehavarens namn Kontoinnehavarens personnummer

Kontoinnehavare är pensionssparare Kontoinnehavare är förmånstagare Kontoinnehavare är maka/make vid bodelning

Avsluta pensionssparkonto Sälja fonder Överföra innehav i depå Sälja innehav i depå enligt separat uppdrag

Jag önskar härmed flytta ovanstående pensionssparavtal och lämnar kontoförande institut ovanstående uppdrag.
Jag godkänner att överflyttade likvida medel placeras enligt ovan.

Överflyttade likvida medel kommer att placeras enligt vald 
sparplans fördelning

Jag väljer istället att mina överflyttade likvida medel 
placeras enligt 100 procent IPS-konto

Datum Kontoinnehavarens namnteckning

Överfört enligt förteckningDepå Sålt (beloppet ingår i saldot nedan)

Övriga upplysningar till kontoförande pensionssparinstitut.
Obs! Redovisa likvida medel till kontonummer 3407-1000015 med kundens personnummer som referens.

Härmed bekräftas att nytt avtal har tecknats om individuellt pensionssparande. Vi ber er omgående verkställa ovanstående uppdrag.
Datum Övertagande instituts underskrift

Övertagande instituts handläggare och telefon Kontorskod

Uppdrag till kontoförande institut att

Telefon Fax Postadress Styrelsens säte Organisationsnr
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