Veiledning til skjemaet «Overføringer av Internasjonale Verdipapirer»
Side 2 av denne veiledningen er en kopi av selve overføringsskjemaet. Det må lastes ned og fylles ut når
du skal be om overføring av utenlandske aksjer. Den vedlagte kopien er kun ment som referanse og skal
ikke redigeres.
1. Skal sendes til: Skjemaet sendes inn via Kontakt > Kontakt og meldinger i nettbanken. Hvis du ikke har
nettbank i Nordea, kan du gå til nordea.no og velge Logg inn-knappen og deretter Kontakt og
meldinger.
2. Dato: Dato for innsending av overføringsskjemaet.

Kundeinformasjon:
3. VPU-konto: VPU-kontonummeret ditt i Nordea som aksjene overføres til/fra.
4. Navn på kontoeier: Du må bekrefte kontoeierens navn ved å oppgi det på nytt.
5. Fødselsnummer/organisasjonsnummer: Kontoeierens 11-sifrede fødselsnummer eller bedriftens
organisasjonsnummer.

Verdipapirinformasjon:
6. ISIN-kode: Verdipapirets 12-sifrede ID-nummer – starter med minst 2 bokstaver som angir landet
verdipapiret er utstedt i.
7. Verdipapirnavn: Navnet på verdipapiret som skal flyttes.
8. Antall aksjer: Antallet aksjer per ISIN-kode som skal flyttes.

Informasjon om transaksjonen/flyttingen av aksjer:
9. Mottak/Levering: Velg Mottak hvis du skal få aksjer inn på VPU-konto i Nordea, eller velg eller Levering
hvis du skal levere aksjer ut av VPU-konto i Nordea.
10. Vanlig VPU / ASK VPU: Merk av for Vanlig VPU for vanlig VPU-konto, og merk av for ASK VPU for
Aksjesparekonto / ASK VPU-konto.
11. Hvis ASK VPU, oppgi kostpris: Hvis aksjer skal flyttes INN til VPU ASK, MÅ opprinnelig kostpris oppgis.
Hvis aksjene er mottatt med ulik kostpris, kan en gjennomsnittspris benyttes. Det gir korrekt beregning
av gevinst/tap, siden en flytting inn til ASK er en skattemessig realisasjon.
12. Handelsdato: Datoen for når eierskapet endres (hvis motparten er en annen enn kontoeier). Valgfritt
felt. Dagens dato eller neste virkedag kan velges hvis begge partene er informert om den samme
datoen.
13. Oppgjørsdato: Datoen for når aksjene reelt sett blir overført. Valgfritt felt. Hvis Handelsdato er oppgitt,
kan Oppgjørsdato være 2 virkedager etter hvis begge partene er informert.

Informasjon om banken/institusjonen som skal motta eller levere til/fra Nordea Norge:
14. Motpartens agent: BIC- eller SWIFT-kode på 8 eller 11 tegn for motpartens agent/formidlingsbank. Kan
fås fra motparten.
15. Kjøpers/selgers BIC: BIC- eller SWIFT-kode på 8 eller 11 tegn for motpartbanken som aksjene overføres
til/fra. Kan fås fra motparten.
16. Motpartens kontonummer: Motpartbankens eller mottakers/senders kontonummer – kan fås fra
motparten.
17. Navn på banken som skal levere/motta til/fra Nordea: Må oppgis.
18. Bankens e-postadresse til deres oppgjørsavdeling: Må oppgis.
Det er frivillig å fylle ut felt 14, 15 og 16 forutsatt at felt 17 og 18 er riktig utfylt. Overføringsdetaljene vil da
bli avtalt mellom partenes oppgjørsavdelinger. Da er det viktig at e-postadressen til motpartens
oppgjørsavdeling er oppgitt, slik at Nordea kan bruke den i organiseringen av overføringen.
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