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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 

 

FÖRÄNDRING AV MÅNADSSPARANDE – JURIDISK PERSON 

Vänligen fyll i samtliga delar så att vi kan genomföra din förändring av månadssparande. 

1. KUNDUPPGIFTER 

2. FONDVAL 

 

3. UNDERSKRIFT 

1. Namnteckning 
 

2. Namnteckning 
 

1. Namnförtydligande 
 

2. Namnförtydligande 
 

1. Datum och ort 
 

2. Datum och ort 
 

Firmanamn  
 

Organisationsnummer 
 

Fondkontonummer 
 

Telefonnummer dagtid 

Ange fond Typ av ändring 
Ange nytt sparbelopp (kronor) 

1. 
 

☐Öka nuvarande sparbelopp  

☐Minska nuvarande sparbelopp 

☐Ändra bank/kontonummer 

Belopp 1 
 

2. 
 

☐Öka nuvarande sparbelopp  

☐Minska nuvarande sparbelopp 

☐Ändra bank/kontonummer 

Belopp 2 
 

3. 
 

☐Öka nuvarande sparbelopp  

☐Minska nuvarande sparbelopp 

☐Ändra bank/kontonummer 

Belopp 3 
 

4. 
 

☐Öka nuvarande sparbelopp  

☐Minska nuvarande sparbelopp 

☐Ändra bank/kontonummer 

Belopp 4 
 

Önskar du byta bankkontonummer för ditt sparande? Fyll i vilka fonder det gäller ovan och fälten 

nedan. 

Namn på kontohavare om annat 
än ovan. 

Personnummer 
(ååååmmddxxxx) 

 

Telefon dagtid 

 

Bankens namn  Clearingnummer Bankkontonummer 

Övrig information 
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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 

 

Skicka detta kundavtal i original: 

‒ Post med porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder, Box 7828, 103 97 Stockholm  
‒ Post utan porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder, Svarspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm 
‒ E-post: spara@carnegiefonder.se  
‒ Fax: 08–107 150 

 

mailto:spara@carnegiefonder.se

	Firmanamn: 
	Organisationsnummer: 
	Fondkontonummer: 
	Telefonnummer dagtid: 
	Ange fond: 
	Typ av ändring: 
	Ange nytt sparbelopp kronor: 
	1: 
	Öka nuvarande sparbelopp: Off
	Minska nuvarande sparbelopp: Off
	Ändra bankkontonummer: Off
	Belopp 1: 
	2: 
	Öka nuvarande sparbelopp_2: Off
	Minska nuvarande sparbelopp_2: Off
	Ändra bankkontonummer_2: Off
	Belopp 2: 
	3: 
	Öka nuvarande sparbelopp_3: Off
	Minska nuvarande sparbelopp_3: Off
	Ändra bankkontonummer_3: Off
	Belopp 3: 
	4: 
	Öka nuvarande sparbelopp_4: Off
	Minska nuvarande sparbelopp_4: Off
	Ändra bankkontonummer_4: Off
	Belopp 4: 
	Önskar du byta bankkontonummer för ditt sparande Fyll i vilka fonder det gäller ovan och fälten nedan: 
	Namn på kontohavare om annat än ovan: 
	Personnummer ååååmmddxxxx: 
	Telefon dagtid: 
	Bankens namn: 
	Clearingnummer: 
	Bankkontonummer: 
	Övrig information: 
	1 Namnförtydligande: 
	2 Namnförtydligande: 
	1 Datum och ort: 
	2 Datum och ort: 


