Flyttefullmakt
- til Eika verdipapirkonto/aksjesparekonto
KUNDEOPPLYSNINGER
Navn:

Adresse:

Telefon/mobil:

E-post:

Fødselsnummer:
Eika Kapitalforvaltning AS («Eika») vil gradvis åpne for at du som kunde skal kunne overføre ulike eksterne
verdipapirfond til en Eika verdipapirkonto, og ulike eksterne aksjefond til en Eika aksjesparekonto. For at du skal
slippe å løpende måtte foreta slike overførsler kan du her gi banken fullmakt til å iverksette overførslene så snart de
kan gjennomføres. Du kan også gi banken fullmakt til å flytte din aksjesparekonto fra en ekstern tilbyder til Eika.
Undertegnede gir derfor _______________________________ (banken) fullmakt til å (flere valg kan krysses av);
Flytte eksterne aksjefond til Eika aksjesparekonto
flytte mine eksterne aksjefond fra min VPS-konto/verdipapirkonto nr. 1________________________ i
__________________________ til min Eika aksjesparekonto_______________________________

Flytte aksjesparekonto fra ekstern leverandør til Eika aksjesparekonto
flytte hele min aksjesparekonto nr. ___________________________ i ________________________ til min Eika
aksjesparekonto ____________________________________________

Flytte eksterne verdipapirfond til Eika verdipapirkonto
flytte alle mine eksterne verdipapirfond fra min VPS-konto/verdipapirkonto nr. ________________________ i
__________________________ til min Eika verdipapirkonto når slik flytting kan skje. 2
Vær oppmerksom på at ikke alle eksterne verdipapirer vil kunne overføres til Eika, og fullmakten ovenfor gjelder
derfor kun de eksterne verdipapirer som Eika til enhver tid måtte tillate på de ulike kontoene. Du vil derfor fortsatt
kunne ha gjenstående verdipapirer på dine eksisterende verdipapirkontoer etter flyttingen. Det vil også kunne
ta tid før flyttingen kan gjennomføres.
Ved flytting av andeler i eksterne verdipapirfond gjøres det oppmerksom på at andelene vil bli stående på en
nomineekonto i Eikas navn. Ved å signere fullmakten samtykker du til at Eika kan gi offentlige myndigheter
nødvendige opplysninger i denne sammenheng.
For å gi deg riktig skatterapportering vil Eika ved flyttingen innhente opplysninger om kostpriser og
skjermingsfradrag på verdipapirene.
Fullmakten kan tilbakekalles ved skriftlig instruks til banken inntil den er benyttet.

Sted/dato: ______________________________

Vedlegg:

Signatur: _______________________________________

Oversikt over vps-konti/verdipapirkonti, angivelse av Eika aksjesparekonto

1

Her krysser du av hvis du ønsker å flytte dine eksterne aksjefond til din Eika aksjesparekonto. Husk at Avtale om
aksjesparekonto først må inngås! Dersom du har flere vps/verdipapirkonti kan disse spesifiseres i vedlegg 1.
2

Her krysser du av hvis du ønsker å flytte dine eksterne rente- og kombinasjonsfond til din Eika verdipapirkonto.

Vedlegg til flyttefullmakt

1.

Oversikt over VPS-konti/verdipapirkonti/aksjesparekonto som verdipapirer ønskes overført fra og til

VPS-konto /
verdipapirkonto /
aksjesparekonto

Kontofører/fondsselskap

Sted/dato: ______________________________

Fond

Flyttes til
verdipapirkonto/aksjesparekonto
nummer:

Signatur: _______________________________________

