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DEPÅNUMMER HOS AVANZA:Detta avtal fyller du i och skickar in för att ändra spartid och utbetalningstid för ditt IPS-sparande.

KUND1

FULLMAKT, UNDERSKRIFT
Mellan undertecknad pensionssparare och Avanza Bank AB träffas härmed avtal om ändring av befintligt pensionssparkonto enligt på denna sida stående villkor samt 
enligt vid var tid gällande Villkor för Pensionssparavtal/Pensionssparkonto.

Pensionsspararen försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m m är riktiga och förbinder 
sig att utan dröjsmål till institutet skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, tex flyttning utomlands samt namn- och adressändringar.
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2 ÄNDRING AV SPARTID OCH UTBETALNING
Utbetalning av sparmedel börjar i normalfallet vid 65 års ålder och pågår under 10 år. Utbetalning kan ske tidigast från 55 års ålder. Här kan du ändra dessa uppgifter.

Utbetalningsålder (år)*       Utbetalningstid (antal år)**

* Utbetalningsåldern kan ändras när som helst under spartiden.
** Om inget annat anges avses utbetalning ske under 10 år från ovan angiven utbetalningsålder. Kortaste utbetalningstid är 5 år. För mer information

se punkt 18 i ‘Villkor för Pensionssparavtal/Pensionssparkonto’. Utbetalningstidens längd kan ändras före påbörjad utbetalning.
*** Om inget annat anges sker utbetalningarna månadsvis. Observera att utbetalningstermin endast kan ändras i samband med att avtalet blir aktuellt för  

utbetalning (12 veckor innan första utbetalning ska ske).

Utbetalningstermin*** Månad Kvartal Halvår År

ÄNDRING AV PENSIONSSPARAVTAL – IPS

Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss så hjälper vid dig: 08-562 250 00.

Namn (tilltalsnamn, efternamn) 

Gatuadress 

Postnr Ort och land  

E-post

Medborgarskap (om ej svenskt)

Personnr

Ort och datum Namnunderskrift/Namnförtydligande

Utbetalningskonto

Ort och datum Namnunderskrift/Namnförtydligande
AVANZAS UNDERSKRIFT

Mobilnummer
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