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Hos SPP Fonder kan du enkelt starta ett fondsparande utan
koppling till försäkring. I ett fondsparande är dina pengar inte
bundna, utan du kan ta ut dem när du vill. SPP Fonder sätter stor
vikt vid att erbjuda fonder med låga avgifter – vi har några av
marknadens lägsta förvaltningsavgifter och tar inte ut någon
köp- eller säljavgift.
Innan du köper fondandelar rekommenderar vi dig att läsa respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. Dessa finns i
fondlistan för respektive fond på vår hemsida www.sppfonder.se
eller går att beställa från SPP Fonder.

Fond

Bankgiro

GodFond Sverige & Världen

522-2997

SPP Aktiefond Europa A

357-9885

SPP Aktiefond Global A

357-9935

SPP Aktiefond Japan A

357-9950

SPP Aktiefond Sverige A

357-9802

SPP Aktiefond USA A

358-0214

SPP Emerging Markets SRI A

206-5522

SPP Aktiefond Stabil A

288-0110

SPP Global Multifactor A

5295-8808

För att öppna ett fondkonto hos SPP Fonder gå in på

SPP Global Solutions A

882-2819

www.sppfonder.se och välj Börja fondspara. Med BankID får

SPP Emerging Markets Plus A

397-5042

du enkelt tillgång till vår Internettjänst.

SPP Europa Plus A

5246-7768

Klicka på Logga in Privat i menyn till höger så kan du när du vill

SPP Global Plus A

397-6693

byta, köpa eller sälja fonder och få en samlad bild över ditt spa-

SPP Sverige Plus A

243-2565

rande hos oss. De går även bra att kontakta oss på info@sppfon-

SPP Sverige Småbolag Plus A

5539-2823

der.se eller telefon 08-614 24 50 för att få ansökningshandlingar.

SPP USA Plus

5820-0569

Engångsinsättning eller månadssparande
Köp av fondandelar kan göras månadsvis via autogiro och/eller
genom insättningar på respektive fonds bankgiro (se här intill).

SPP FRN Företagsobligationsfond A

882-2801

SPP Global Företagsobligation A

267-5528

SPP Grön Obligationsfond A

367-2466

SPP High Yield Företagsobligation A

Anmälan av autogiro kan ske antingen via SPPs Internettjänst
eller genom att du skickar in en underskriven blankett till oss.
Vid engångsinsättning ange personnumret på den person som
andelarna skall registreras på. Bekräftelse skickas efter genomförd handel.

5457-1393

SPP Korträntefond A

358-0024

SPP Obligationsfond A

357-9992

SPP Generation 40-tal

358-0263

SPP Generation 50-tal

358-0396

SPP Generation 60-tal

358-0446

Försäljning eller byte av fondandelar

SPP Generation 70-tal

358-0511

På vår Internettjänst kan du följa ditt innehav, köpa, sälja och byta

SPP Generation 80-tal

358-0545

fondandelar. Du kan också sälja och genomföra fondbyten genom
Blanketter. Den skickar du sedan in till SPP Fonder tillsammans
med en vidimerad kopia på din legitimation. Vid försäljning av fondandelar gäller normalt en likviddag, vilket innebär att pengarna
förs över till ditt bankkonto första bankdagen efter genomförd
handel. Bekräftelse skickas till dig efter genomförd handel.

Välkommen till sppfonder.se
SPP Fonder AB. E-post: info@sppfonder.se. Telefon 08-614 24 50.
SE-105 39 Stockholm. Org.nr. 556397-8922. Styrelsens säte: Stockholm.

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. På sppfonder.se
hittar du informationsbroschyr och faktablad.
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att fylla i en blankett som du hittar på www.sppfonder.se under

