
Avanza Bank AB. Box 1399, 111 93 Stockholm. Tel. 08-562 250 00. avanza.se Org.nr. 556573-5668. Styrelsens säte: Stockholm

Depånummer ifylles av  Avanza:

Detta avtal fyller ni i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto med flera delägare hos Avanza Bank AB (Bolaget). Om 
någon av delägarna inte har ett eget handels- och depå/konto, öppnar Bolaget automatiskt ett sådant konto i enlighet med detta avtal. 

FYLL I DINA UPPGIFTER 1

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD
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Namn (tilltalsnamn, efternamn) 

Gatuadress enligt folkbokföringen

Postnr Ort och land 

E-post 

Telefon 1 (även riktnr)

Personnr

Telefon 2 (även riktnr) 

DELÄGARE 1/ KONTAKTPERSON

Depånummer Aktie-fondkonto
ifylles av Avanza

Utländskt skattereg.nr 

Svenskt medborgarskap

Skattehemvist (ange samtliga)

Ja Nej

Annat/dubbelt medborgarskap (ange samtliga)

Är du deklarations- eller skattskyldig i USA?

Ja Nej

Namn (tilltalsnamn, efternamn) 

Gatuadress enligt folkbokföringen 

Postnr Ort och land 

E-post 

Telefon 1 (även riktnr)

Personnr

Telefon 2 (även riktnr) 

DELÄGARE 2

Depånummer Aktie-fondkonto
ifylles av Avanza

Utländskt skattereg.nr 

Svenskt medborgarskap

Skattehemvist (ange samtliga)

Ja Nej

Annat/dubbelt medborgarskap (ange samtliga)

Är du deklarations- eller skattskyldig i USA?

Ja Nej

Namn (tilltalsnamn, efternamn) 

Gatuadress enligt folkbokföringen 

Postnr Ort och land 

E-post 

Telefon 1 (även riktnr)

Personnr

Telefon 2 (även riktnr) 

DELÄGARE 3

Depånummer Aktie-fondkonto
ifylles av Avanza

Utländskt skattereg.nr 

Svenskt medborgarskap

Skattehemvist (ange samtliga)

Ja Nej

Annat/dubbelt medborgarskap (ange samtliga)

Är du deklarations- eller skattskyldig i USA?

Ja Nej

Namn (tilltalsnamn, efternamn) 

Gatuadress enligt folkbokföringen 

Postnr Ort och land 

E-post 

Telefon 1 (även riktnr)

Personnr

Telefon 2 (även riktnr) 

DELÄGARE 4

Depånummer Aktie-fondkonto
ifylles av Avanza

Utländskt skattereg.nr 

Svenskt medborgarskap

Skattehemvist (ange samtliga)

Ja Nej

Annat/dubbelt medborgarskap (ange samtliga)

Är du deklarations- eller skattskyldig i USA?

Ja Nej

VÄNLIGEN FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA



Avanza Bank AB. Box 1399, 111 93 Stockholm. Tel. 08-562 250 00. avanza.se Org.nr. 556573-5668. Styrelsens säte: Stockholm

IDENTITETSKONTROLL HOS AVANZA. IFYLLES AV AVANZA.

Ort och datum Handläggares signatur

Delägare 1/Ort och datum Namnunderskrift Namnförtydligande

Delägare 2/Ort och datum Namnunderskrift Namnförtydligande

3

Delägare 3/Ort och datum Namnunderskrift Namnförtydligande

Delägare 4/Ort och datum Namnunderskrift Namnförtydligande

ÄGANDEFÖRDELNING2

Delägare 1  Andel (%)    Delägare 3 Andel (%)

Depå-/kontohavarna har lika stor andel i depå-/konto om inte annat anges nedan (Anges i hela procent). Förändring av fördelning medför att nytt 
avtal ska undertecknas samt ny depå med anslutet konto öppnas.

Delägare 2  Andel (%)    Delägare 4 Andel (%)

Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna så hjälper vi dig: 08-562 250 00.
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! Observera att samtliga delägare i ett samägt konto alltid måste bifoga kopior på giltiga legitimationer. Kopian ska vara vidimerad 
(äkthetsintygad) av två personer. Underskrift, namnförtydligande, personnummer och telefonnummer ska anges för de personer 
som vidimerar kopian.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER VARJE DELÄGARE HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

SIGNERA (SAMTLIGA DELÄGARE)
Med min underskrift godkänner jag pantsättning och övriga villkor på baksidan av Handels- och depå-/kontoavtalet, inkluderande Bolagets vid var tid gällande Villkor 
för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna Bestämmelser för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna Villkor för handel med finansiella instrument, Allmänna Villkor 
för Betaltjänster och Riktlinjer för orderutförande. Härmed intygar jag att jag har tagit del av Information med anledning av lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 
samt att min skatterättsliga hemvist är sann och att jag inkommer med ny information om intygade uppgifter förändras. Genom min signatur bekräftar jag även att jag tagit del 
av informationen om insättningsgarantin i villkoren samt att jag har ett konto i annan bank i Sverige.

Med min underskrift uppdrar jag åt Bolaget att öppna ett samägt handels- och depå/konto i mitt och i samtliga delägares namn, samt att koppla det så att jag kan nå 
det från mitt egna handels- och depå/konto. För det fall jag inte har något eget handels- och depå/konto uppdrar jag åt Bolaget att öppna ett sådant konto åt mig. Jag 
godkänner ovan nämnda pantsättning och villkor såväl för det samägda handels- och depå/kontot som för det egna handels- och depå/kontot.
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