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ÖVERFÖRING TILL ANNAN PERSON/FÖRETAG/ORGANISATION (s.k. äganderättsöverföring) 
HÄRMED GER JAG/VI ER I UPPDRAG ATT ÖVERFÖRA VÄRDEPAPPER FRÅN MIN/VÅR DEPÅ 
Depånummer Namn Personnr/Organisationsnr
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ÖVERFÖRINGSUPPDRAG – VÄRDEPAPPER

OVAN NÄMNDA VÄRDEPAPPER SKALL ÖVERFÖRAS TILL 
Mottagarens namn

Depånummer/vp-kontonummer Person-/organisationsnummer Depåinstitut/bank

ÖVRIGA NOTERINGAR 

JAG/VI ÖNSKAR FÅ FÖLJANDE VÄRDEPAPPER ÖVERFÖRDA 
Antal Värdepappersnamn Antal Värdepappersnamn

Skickas i original per post till Avanza Bank AB för handläggning.

UNDERSKRIFT-/ER
Underskrift av dig som äger kontot som värdepapper ska överföras ifrån.

OBS! För samägd depå krävs underskrift av samtliga delägare.
För juridisk person krävs underskrift av behörig firmatecknare.
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Ort och datum

Underskrift  Namnförtydligande

OBS! OBLIGATORISK BILAGA
Kopia av en giltig ID-handling ska bifogas och den kopian ska vara vidimerad av två utomstående personer. De som vidimerar kopian 
av ID-handlingen ska utöver underskriften texta sitt namn samt ange sitt personnummer och telefonnummer.
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Vi behöver en kopia
av din ID-handling
Tillsammans med de avtal som du skickar in till oss behöver vi även en kopia av din ID-handling.

1 Ta en kopia av ID-handlingen på ett vanligt A4

2 Vidimera kopian av ID-handlingen

Skicka in kopian tillsammans med avtalet

Hur ska kopian av ID-handlingen vidimeras?

Om du har frågor eller funderingar hjälper vi gärna till.

Ring oss på 08-562 250 00

Att vidimera innebär att intyga att en kopia av en handling stämmer överens med originalet.
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*

Namnteckning

Namnförtydligande

Svenskt personnummer **

Telefonnummer

Följande ska finnas med i vidimeringen

Vidimeringen* ska vara i original och göras av två myndiga, oberoende personer.

Är du osäker på vems ID-handling du ska bifoga?i

På varje avtal eller fullmakt anges vems ID-handling vi behöver en kopia på.

Gör så här

Om svenskt personnummer inte finns ska istället fullständig adress anges.**


	Ort och datum: 
	NamnförtydligandeRow1: 
	NamnförtydligandeRow2: 
	NamnförtydligandeRow3: 
	NamnförtydligandeRow4: 
	Mottagarens namn: 
	Depånummervpkontonummer: 
	Personorganisationsnummer: 
	Depåinstitutbank: 
	Noteringar: 
	Depånr: 
	0: 

	Namn: 
	Personnr/orgnr: 
	AntalRow1: 
	VärdepappersnamnRow1: 
	AntalRow1_2: 
	VärdepappersnamnRow1_2: 
	AntalRow2: 
	0: 
	1: 

	VärdepappersnamnRow2: 
	0: 
	1: 

	AntalRow2_2: 
	0: 
	1: 

	VärdepappersnamnRow2_2: 
	0: 
	1: 



