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Skickas till:
FRISVAR
SPP Fonder AB
110 00 Stockholm
Underskrift betalare/förmyndare
Underskrift betalare/förmyndare
Jag vill avsluta månadssparande
Legitimationskontroll
Kopia av legitimation som intygas av minst en privatperson (körkort, ID-kort eller pass) ska skickas separat eller tillsammans 
med denna blankett per post, om detta ej gjorts tidigare.
För autogirosparande har jag/vi tagit del av reglerna för autogiro och ger SPP Fonder AB fullmakt att upprätta ovanstående uppdrag för sparande i SPP Fonder. Jag/vi har tagit del av, eller haft möjlighet att ta del av förköpsinformation i form av informationsbroschyr, fondbestämmelser och fondernas faktablad. Jag/vi är medvetna om att investera i fonder alltid är förknippat med risk då fondandelarnas värde kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att jag får tillbaka hela det insatta beloppet. Ångerrätt enligt Distansavtalslagen gäller inte för köp av andelar i fonder. 
Anmäl/ändra månadssparande i SPP Fonder
Fond
Ange månads-
belopp i SEK
Ange månads-
belopp i SEK
Fond
SPP Grön Obligationsfond 
SPP Sverige Plus
Ange/ändra bankkontouppgifter - Dragning från nedan angivet konto sker den sista bankdagen varje månad
Om kontot ovan tillhör någon annan än den vars kontaktuppgifter anges ovan, ange följande uppgifter om kontohavaren
Underskrift betalare/förmyndare
SPP Emerging Markets SRI
SPP Aktiefond Stabil
SPP Aktiefond USA
SPP Aktiefond Japan
SPP Aktiefond Global 
SPP Aktiefond Europa
SPP Företagsobligationsfond
SPP Global Plus
SPP Generation 80-tal
SPP Global Topp 100
SPP Generation 70-tal
SPP Generation 60-tal
SPP Generation 50-tal
SPP Generation 40-tal
SPP Penningmarknadsfond
SPP Tillväxtmarknad Plus
SPP Obligationsfond
SPP Aktiefond Sverige
GodFond Sverige & Världen
Ange hur ditt sparande ska fördelas. Minsta sparbelopp per fond är 300 kr.
Om även Anmälan av ny kund i SPP Fonder är bifogad denna blankett och kontouppgifterna är samma, behöver nedanstående inte fyllas i.
 För Swedbanks och Sparbankens clearingnummer ifylles ej sista siffran.
Legitimationskontroll
Lägg din identitetshandling (körkort, ID-kort eller pass) i ramen, fäst kortet förslagsvis med en tejpbit. Ta sedan en kopia av talongen tillsammans med kortet.
3. 
Sänd in din vidimerade, kopierade identitetshandling separat eller tillsammans med teckningsblankett.
Be minst en myndig person (alternativt en anställd vid bank eller myndighet) intyga (vidimera) att kopian överens-stämmer med originalet. Vidimering sker genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer.För omyndiga:Om du är omyndig behöver du skicka in vidimerade kopior av samtliga vårdnadshavares identitetshandlingar. Vid 
enskild vårdnad måste detta styrkas med personbevis för den omyndige. Detta beställer du enkelt från Skatteverket, www.skatteverket.se.
1.
 
2.
 
 
 
 
 
Jag intygar, vidimerar, att ovanstående kopia överensstämmer med originalet:
Underskrift
När du har ett fondkonto hos SPP Fonder är det enkelt att köpa fondandelar. Det enda du behöver göra är att betala in önskat belopp på respektive fonds bankgiro. Ange alltid personnummer med tolv siffror för att vi ska kunna identifiera din inbetalning. Besked om hur många andelar som erhållits sänds tre till fyra bankdagar efter det att pengarna kommit SPP Fonder tillhanda och investerats i önskad fond. 
Minsta belopp vid engångsinsättningar och månadssparande är 300 kronor per fond
Du kan även välja att starta ett månadssparande med autogiro. För detta krävs en anmälan om månadssparande i SPP Fonder och beroende på när i månaden vi får in din anmälan, börjar pengarna dras antingen innevarande månad eller nästkommande. Pengar dras den sista bankdagen varje månad. 
Månadssparande
Engångsinsättningar
För att bli kund hos SPP Fonder behöver du skicka in en anmälan av ny kund i SPP Fonder. Tillsammans med anmälan skickar du en vidimerad kopia av din legitimation. För sparande åt minderårig krävs kopia av vidimerad legitimation för samtliga vårdnadshavare. Ett fondkonto skapas för varje kund hos SPP Fonder och är ett identifikationssätt för kunder hos oss. Det går alltid bra att använda antingen fondkontonummer eller personnummer för identifikation vid kontakter med SPP Fonder. Besked om fondkontonummer samt hur många andelar som erhållits sänds tre till fyra bankdagar efter den första investeringen.
Att bli kund hos SPP Fonder
SPP Fonder AB är ett svenskt fondbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget ingår i den norska Storebrandkoncernen.
Faktablad och fondbestämmelser samt övrig information om fonderna finns på vår webbplats www.sppfonder.se och kan även rekvireras av SPP Fonder AB. Ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen gäller inte vid köp av andelar i värdepappersfonder.
 
I övrigt hänvisar vi till fondernas Faktablad och fondbestämmelser gällande övriga informationskrav enligt samma lags bestämmelser.
Information enligt Distans- & hemförsäljningslagen
FATCA
GodFond Sverige & Världen
Du, som sparare i GodFond Sverige & Världen, väljer vilken av GodFonds välgörenhetspartners som du vill stödja. Ditt val påverkar hur GodFonds vinst ska fördelas. Enkelt beskrivet så motsvarar en sparad krona en röst.
För val av välgörenhetsorganisation, kontakta fondbolaget eller gå in på www.godfond.se.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lag som syftar till att få information från finansiella företag (till exempel banker, fondbolag och försäkringsbolag) i hela världen om amerikanska skatteskyldigas tillgångar utanför USA. Motivet till lagen är att förhindra skatteflykt från USA.
De finansiella företagen kommer att identifiera och lämna kontrolluppgifter på kontotillgångar för privatpersoner och företagsägare om de är skattskyldiga i USA. Många länder, däribland Sverige, har eller kommer att ha ett avtal om informationsutbyte med USA som grund för nationell lagstiftning. 
 
Vilka omfattas?
Reglerna omfattar kontotillgångar som innehas av personer som är skattskyldiga/deklarationsskyldiga i USA, så kallade US persons.
Till US persons räknas bland andra:
* Personer som är bosatta i USA
* Amerikanska medborgare
  (även personer med dubbelt medborgarskap)
* Innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. Green card)
* Företag som är registrerade i USA
 
Dessutom ska rapportering göras för så kallade passiva företag om det finns en verklig huvudman som är US person.
Antal köpta andelar beräknas till den teckningskurs som fastställs vid första kursberäkning efter att pengarna valuteras på fondens bankkonto och legitimationskontroll är gjord.
Personuppgifter som lämnas till SPP Fonder AB i samband med anmälan om fondsparande eller som SPP i övrigt registrerar i samband med fondsparandet kommer att bli föremål för behandling i datasystem hos SPP Fonder AB eller Storebrandkoncernen eller hos andra företag som SPP Fonder AB samarbetar med. 
Viktig information
Risker med fondsparande
Behandlingen sker i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen. Ändamålet med behandlingen är att SPP Fonder AB ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt fondbestämmelserna och enligt lagar och myndighetsföreskrifter. Även behandlingar för analys- eller statistikändamål kan förekomma. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål i Storebrandkoncernen om inte den som avses med uppgifterna hos SPP Fonder AB eller Storebrand begärt att det inte ska ske. 
Den som vill få information om vilka personuppgifter om honom/henne som behandlas av SPP eller Storebrand kan skriftligen begära detta hos SPP Fonder AB. Detsamma gäller den som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande personuppgift.  
Faktablad, informationsbroschyr, fondbestämmelser samt halvår- och helårsrapporter kan erhållas av SPP Fonder AB samt via 
www.sppfonder.se. 
Vi vill uppmärksamma er om att investering i aktiefonder bör ses som en långsiktig investering med ett sparande på minst fem år.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 
Observera att detta skiljer sig från månadssparande. Pengarna dras ej automatiskt utan du måste själv göra insättningen till respektive bankgironummer.
Fond
Bg-nr
SPP Emerging Markets SRI
206-5522
SPP Generation 80-tal
882-2819
SPP Aktiefond Stabil
288-0110
SPP Global Topp 100
SPP Global Plus
358-0545
397-6693
358-0511
SPP Generation 70-tal
SPP Generation 60-tal
358-0446
358-0396
SPP Generation 50-tal
SPP Generation 40-tal
358-0263
358-0214
SPP Aktiefond USA
SPP Obligationsfond
357-9992
358-0024
243-2565
SPP Tillväxtmarknad Plus
397-5042
SPP Penningmarknadsfond
SPP Sverige Plus
SPP Aktiefond Japan
357-9950
357-9935
SPP Aktiefond Global 
SPP Aktiefond Europa
522-2997
GodFond Sverige & Världen
357-9885
882-2801
SPP Företagsobligationsfond
SPP Aktiefond Sverige
357-9802
Allt fondsparande är förenat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i
fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.Vi vill uppmärksamma er om att investering i aktiefonder bör ses som en långsiktig investering med ett sparande på minst fem år. 
367-2466
SPP Grön Obligationsfond
Autogiromedgivande
Medgivande till betalning via Autogiro
Information om betalning
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.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro 
Beskrivning
Allmänt
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.  Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. 
 
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.  
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören  Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
Stoppa betalning (återkallelse av betalorder)
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. 
Täckning måste finnas på kontot
8.2.1.3144.1.471865.466488
Robin Hallberg
20100701/EB
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