ANMÄLAN
Namn
Utdelningsadress
Postadress
E-post
Personnummer

Telefon

SPARA REGELBUNDET
Jag ger Aktie-Ansvar AB i uppdrag att den sista bankdagen i varje månad/kvartal från mitt bankkonto via autogiro enligt
nedanstående regler överföra följande belopp för köp av andelar i nedan vald fond.
Jag vill börja spara varje:

månad i

Aktie-Ansvar Sverige

500 kr

kvartal i

Aktie-Ansvar Europa

1.000 kr

Aktie-Ansvar Avkastningsfond

2.000 kr
kr (minst 500 kr)

Clearingnr

Kontonr

ENGÅNGSINSÄTTNING
Använd ett av nedanstående alternativ vid insättning. Ange personnummer, namn och adress som betalningsavsändare.
Postgiro

Bankgiro

SEB-konto

Belopp

Aktie-Ansvar Sverige

110 29 14-7

5904-3364

5544-10 010 03

kr (minst 500 kr)

Aktie-Ansvar Europa

110 29 16-2

5541-2027

5864-10 118 89

kr (minst 500 kr)

Aktie-Ansvar Avkastningsfond 110 29 15-4

5301-1771

5544-10 010 11

kr (minst 500 kr)

Graal

113 09 17-6

5419-8395

5851-10 370 63

kr (minst 100.000 kr)

FondSelect

113 09 18-4

5419-8403

5851-10 374 62

kr (minst 50.000 kr)

GÅVOSPARA (frivilligt)
Jag vill överlåta fondandelar till ett värde av motsvarande 2% av mitt sparkapital varje år den 31 december i:
Aktie-Ansvar Sverige

till (gåvomottagare)

Aktie-Ansvar Europa

i (ort)
med org. nr

Ovanstående skall gälla tills jag meddelar annat.
Ort
Datum
Regler för Autogiro
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på
begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till
denne via bankernas automatiska betalningstjänst,
Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av
eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande
om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken.
Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto
i banken eller till konto i annan bank.
Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag
medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt

Namnteckning
bankens regler.
Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en
vecka därefter
- om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om
belopp, förfallodag och betalningssätt, eller
- om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får
användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till
Autogirot.

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter
ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör
fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos
betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa
ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två dagar före förfallodagen.

