Spareavtale

Jeg vil spare et fast månedelig beløp til kontoen min hos Nordnet (avtalegiro).
Beløpet trekkes fra bankkonten på datoen du velger.
Under kan du velge om beløpet skal plasseres i fond.
Spareavtale - Avtalegiro
Beløpsgrense per trekkmåned
Hvis beløpsgrense ikke fylles inn blir den satt til
10 000 kroner per trekkmåned

Mottaker

KID*

Mottakers konto*

Nordnet Bank NUF

..........................................................................

9750 06 23555
.........................................................................

*Du finner KID- og kontonummer for innskudd når du er logget inn under ”Min konto”
Belast mitt kontonr. :

Beløpsgrense per trekkmåned
......................................................................kr
Jeg ønsker ikke å motta varsel
i forkant av betalingen

Jeg ønsker å spare kr .................................................................................................... den .................................................................................................... hver måned (1.-25.)
Jeg ønsker i tillegg at Nordnet trekker et engangsbeløp kr....................................................................................................fra oppgitt konto
Navn:

Adresse:

Postnr/sted:

Sted/Dato:

Signatur:

Jeg vil spare månedlig i fond med Nordnet-kontoen min
Velg fond under ved å angi ønsket fond og månedlig sparebeløp.
Du kan velge å angi hele, eller deler av det månedlige beløpet over.

Jeg ønsker å kjøpe andeler i fondene:
Indeksfondene:

Månedlig beløp (min. 100 kr)

Andre fond (fyll inn):
Angi navn på fondet

Månedlig beløp (min. 100 kr*)

Superfondet Norge
Superfondet Sverige
Superfondet Danmark
Superfondet Finland

Obs! Ikke alle fond har et minste innskudd på 100 kroner. Hvis beløpet du har ført opp er lavere enn fondets
minste innskudd blir ikke dette registrert. Sjekk alltid minste innskudd og øvrige vilkår for fondet du vil investere i.
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Nøkkelinformasjon om fond Nordnet distribuerer finner du
på nordnet.no. Prospekt er tilgjengelig på fondsforvalter sin hjemmeside. Før du investerer i et fond bør du
ha lest fondets prospekt og nøkkelinformasjon.

Sted/Dato:

Signatur:

Nordnet Bank NUF Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo Tlf: 03023 (+47 23 33 30 23) Faks: 23 33 30 01
E-post: kundeservice@nordnet.no www.nordnet.no Org. nr. 982 503 868 Nordnet Bank AB SE516406-0021 Hovedkontor: Stockholm
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Ved å signere bekrefter du at du har lest nødvendig nøkkelinformasjon
og prospekt for ovennevnte fond på nordnet.no

