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BESÖKSADRESS 
Regeringsgatan 56 
Stockholm 

POSTADRESS 
Box 7828 
103 97 Stockholm 

HEMSIDA 
carnegiefonder.se 

E-POST 
spara@carnegiefonder.se 

TELEFON 
08 12 15 50 00 

AVTAL CARNEGIE FONDER ONLINE 

För köp- och säljuppdrag via hemsidan (fysisk person) 

1. KUNDUPPGIFTER

Genom att fylla i denna del ingår du avtal med Carnegie Fonder AB i enlighet med de vid var tid gällande 

Allmänna Villkoren. Med avtalet får du tillgång till Carnegie Fonder Online där du kan köpa och sälja våra 

fonder. 

Samtliga fält är obligatoriska och måste vara korrekta. Eventuella inloggningsuppgifter och andra koder för 

Carnegie Fonder Onlines tjänster skickas via SMS och/eller e-post till det ovan angivna mobiltelefonnumret 

respektive e-postadressen. Det är Kundens skyldighet att hålla nämnda kontaktuppgifter aktuella. 

2. BANKKONTO OCH AUTOGIROANSLUTNING FÖR KÖP AV FONDANDELAR

Genom att ange bankkonto nedan medger du att betalning sker via autogiro och när du köper fondandelar via 

Carnegie Fonder Online dras betalningen från angivet bankkonto, som måste vara ditt eget. Anslutningen 

sker till samtliga av Carnegie Fonders fonder som är öppna för handel via Carnegie Fonder Online. 

☐Jag önskar även skifta mitt eventuella befintliga månadssparande till angivet bankkonto ovan.

Tilltalsnamn Efternamn 

Utdelningsadress Personnummer (ååååmmddxxxx)/Org.nummer 

Postnummer Mobilnummer 

Ort Hemtelefon 

Land E-post

Bank Clearingnummer Kontonummer 



P.2

BESÖKSADRESS 
Regeringsgatan 56 
Stockholm 

POSTADRESS 
Box 7828 
103 97 Stockholm 

HEMSIDA 
carnegiefonder.se 

E-POST 
spara@carnegiefonder.se 

TELEFON 
08 12 15 50 00 

3. BANKKONTO OCH AUTOGIROANSLUTNING FÖR KÖP AV FONDANDELAR

Mellan Carnegie Fonder AB och kunden träffas avtal om anslutning till Carnegie Fonder Online enligt 

villkoren på denna sida samt Carnegie Fonders gällande Allmänna Villkor för fondsparande vilka kunden tagit 

del av och godkänt. Kunden uppmärksammas att Carnegie Fonder Online endast får användas av personer 

och företag som vistas inom den Europeiska Unionen, det Europeiska Samarbetsområdet samt i Schweiz. 

Detta avtal är godkänt när kunden har undertecknat det och när Carnegie Fonder AB, efter prövning för 

kunden, har öppnat tjänsten Carnegie Fonder Online. 

4. UNDERSKRIFT

Medgivande till betalning via Autogiro 

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren 

senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag 

(”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta 

medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens 

betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga 

för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt 

betalningsmottagarens betaltjänstleverantör.  

Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta 

betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med 

betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som 

helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. 

Skicka denna blankett i original: 

‒ Post med porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder AB, Box 7828, 103 97 Stockholm  

‒ Post utan porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder AB, Svarspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm 

‒ E-post: spara@carnegiefonder.se

‒ Fax: 08–107 150 

Kundens underskrift (för juridisk person ska registreringsbevis bifogas) 

Namnförtydligande 

Ort och datum 
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