Överföring av portföljen
DEGIRO erbjuder dig möjligheten att överföra din investeringsportfölj. För att överföra din portfölj behöver du bara
skicka det ifyllda formuläret (och en aktuell översikt på din portfölj) till oss. Efter att vi har fått det ifyllda formuläret
tar vi kontakt med din bank för att påbörja överföringen. DEGIRO ersätter inga eventuella kostnader som din bank
tar ut för att överföra din portfölj. Överföring av din portfölj kostar € 10,- per aktieslag/position.
Skicka det fullständigt ifyllda formuläret per e-post till kunder@degiro.se eller per post till DEGIRO B.V.,
Rembrandt Tower-9th floor,Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederländerna. För frågor kan du ringa till +46 (0)
852 500 220.

1.

Uppgifter om ditt konto hos din aktuella bank
Namn bank & filial
Kontonummer
Kontaktperson

Var din portfölj nu är

Telefonnummer

placerad.

E-postadress
Adress
Postnummer
Plats
Land
Kontotyp

2.

☐ AKTIEDEPÅ

Uppgifter om ditt konto hos DEGIRO
Namn Institution

Har du ännu inte ett

☐ ISK

Stichting DEGIRO

Användarnamn

konto hos DEGIRO kan

Namn kontoinnehavare

du öppna ett via

Adress kontoinnehavare

www.degiro.se

Postnummer kontoinnehavare
Hemort kontoinnehavare
Kontotyp

3.

☐ ISK

☐ AKTIEDEPÅ

Härmed anhåller jag att:
☐ Min hela portfölj överförs (var god bifoga en kopia av Din portfölj)
☐ En del av min portfölj överförs (var god bifoga en kopia av din portölj och ange tydligt vilken del
av portföljen du vill överföra)
☐ Min värdepapperskredit överförs
☐ Saldot på mitt nuvarande konto överförs: _______________________________ kr
☐ Mitt gamla värdepapperskonto avslutas

4.

Underskrift
Datum
Namn kontoinnehavare
E-postadress kontoinnehavare
Telefonnummer kontoinnehavare
Namnteckning kontoinnehavare
Namnteckning annan kontoinnehavare*
* Endast relevant vid ett gemensamt konto.

Meddelande till den levererande parten: För portföljer med korta positioner, terminer och/eller ett negativt saldo
(övertrasserat konto) måste DEGIRO få en översikt av portföljen. Utan portföljöversikt kan vi inte ta ett beslut gällande
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överföringen.

