Jeg vil flytte min Aksjesparekonto til Nordea
1. Lagre skjemaet på din PC. 2. Fyll inn feltene nedenfor. 3. Send skjemaet til oss via «Kontakt og meldinger» i logg inn-menyen øverst
til høyre på nordea.no. Benytt ett skjema for hver bank du vil flytte fra.
For å flytte din Aksjesparekonto til Nordea, må du ha opprettet Aksjesparekonto i Nordea. Dette gjør du i nettbanken. Logg inn fra
nordea.no/aksjesparekonto. Det tar ca 24 timer før kontoen er aktivert og tilgjengelig i nettbanken og mobilbanken.
Fond som står utenfor aksjesparekonto må realiseres og beløpet flyttes deretter inn på aksjesparekontoen som kontanter. Vi minner
på at det medfører en skatterealisasjon å flytte aksjer inn på aksjesparekonto. Hvis du foretar endringer i din nåværende
ASK-portefølje etter at du har sendt inn flyttefullmakten, kan dette medføre at flyttingen tar lengre tid.

Navn:
Fødselsnummer (11 sifer):
Telefon:
E-post:

Navn på bank, meglerhus, fondsselskap du vil flytte fra

Kontonummer på aksjesparekonto du vil flytte fra

Jeg vil flytte aksjefond
Kontonummer på aksjesparekonto i Nordea du vil flytte til (11 sifer)
6

0

0

1

Jeg vil flytte aksjer
VPS-kontonummer du vil flytte til (12 sifer)
0

6

0

0

1

Jeg vil flytte internasjonale aksjer*
VPU-kontonummer du vil flytte til (11 sifer)
6

0

0

3

* Aksjer utenfor EØS kan ikke flyttes.

Ditt navn og signatur
Jeg samtykker til at Nordea kontakter avgivende bank/meglerhus/fondsselskap for å fullføre flyttebestillingen.
Sted

Dato

Navn

Signatur (Du signerer med BankID når du sender inn flyttefullmakten via «Kontakt og meldinger»)

Viktig informasjon ved flytting av enkeltaksjer og aksjefond til Aksjesparekonto i Nordea
Vi tar imot fond som inngår i Nordeas fondsutvalg. Fond vi ikke tilbyr vil bli realisert og kontantbeholdning vil bli flyttet til ny aksjesparekonto.
Realisasjon i aksjesparekonto utløser ikke skatt.
Se nordea.no/fond for en oversikt over vårt fondstilbud.
Så snart flyttingen er gjennomført vil du se aksjefondene/aksjene på din Aksjesparekonto i nettbanken. Dette tar normalt tre uker fra du har sendt oss
flyttefullmakten. I enkelte tilfeller kan flyttingen ta lengre tid.

