AVTAL OM INVESTERINGSSPARKONTO
Kundansvarig

Depå- / kontonr för Investeringssparkonto

Depå- / kontonr som anvisats för överföring av Kontofrämmande Tillgångar m.m. från Investeringssparkontot

Bankkonto som anvisats för överföring av kontanta medel från Investeringssparkontot

KUND
Efternamn

Förnamn

Person- / Samordningsnr

Telefonnummer (inkl.riktnr)

Gatuadress,box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.adress)

Postnr

Ort

Land (utom Sverige)

E-post

Kunden samtycker till att Mangold tillhandahåller information enligt detta avtal via angiven e-postadress.

ID-Kontroll m.m. (ifylles av Mangold)
Annat än svenskt medborgarskap

Utländskt skatteregistreringsnummer

ID-handling som inhämtats:
Körkort

ID-Kort

Kund hos Mangold, avdelning ...................

Annan, beskriv ....................................................................................................................

Är kund eller ev. verklig huvudman med i EUs sanktionslista?
Nej

Ja (medd. Compliance)

Namnunderskrift .............................................................................................................................................................................................................

mangold fondkommission ab

stockholm | malmö
| besöksadress: engelbrektsplan 2, 114 34 stockholm | hamngatan 4, 211 22 malmö
telefon: 08-503 01 550 | fax: 08-503 01 551 | e-post: info@mangold.se | hemsida: www.mangold.se
organisationsnummer: 556585-1267

postadress: box 55691, 102 15 stockholm
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AVTAL OM INVESTERINGSSPARKONTO

1.

AVTAL
Mellan undertecknade kontoinnehavare (Kunden) och Mangold Fondkommission AB (Bolaget) träffas avtal om Investeringssparkonto för Kunden hos Bolaget,
enligt nedanstående villkor samt vid var tid gällande ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO (”ISKvillkoren”), Bolagets vid var tid gällande
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE
AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER SAMT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTFÖRANDE OCH FÖRMEDLING AV
ELEKTRONISKA ORDER VIA WEBB-APPLIKATION (”Avtalet”). Om ISK- villkoren och sådana allmänna bestämmelser, allmänna villkor eller riktlinjer är motstridiga, skall ISK-villkoren ha företräde Nämnda allmänna bestämmelser, allmänna villkor och riktlinjer finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.mangold.se.

2.

PANTSÄTTNING
Kunden pantsätter till Mangold, till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Bolaget i anledning av Avtalet, dels samtliga
de Finansiella Instrument som vid var tid finns förtecknade på Investeringssparkontot, dels samtliga de Finansiella Instrument som Kunden vid var tid förvärvat
för förvaring på Investeringssparkontot samt dels samtliga kontanta medel som vid var tid finns insatta på Investeringssparkontot.

3.

FULLMAKT
Kunden befullmäktigar härmed Bolaget att om, enligt Bolagets bedömning, behov finns, för Kundens räkning öppna en annan depå och/eller konto eller ett
annat Investeringssparkonto hos Bolaget samt att i enlighet med lagen om investeringssparkonto och villkoren i Avtalet och till sådan depå och/eller konto
överföra sådana tillgångar som enligt lagen om investeringssparkonto eller Avtalet inte får förvaras på Investeringssparkontot.

4.

ADRESSÄNDRING M.M.
Kunden 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 Bolaget skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flytt utomlands samt ändring av namn, telefonnummer, adressuppgifter
och e-postadress.

5.

ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER
Kunden är införstådd med att Bolaget kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandling av Kundens
personuppgifter även kan komma att ske hos Bolaget för ändamål som avser direkt marknadsföring.

6.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Bolaget tillhandahåller information, t.ex. avräkningsnotor och villkorsändringar, till Kunden via e-post till av Kunden i detta avtal angiven e-postadress och/eller
via elektroniskt meddelande i Kundens personliga, lösenordsskyddade del av Bolagets webbplats, www.mangold.se, när Bolaget bedömer att detta är lämpligt.
För mer information se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt G.3.
Om Kunden inte anger en e-postadress kommer Bolaget att kommunicera med Kunden per post. Notera att Bolaget då har rätt att debitera Kunden en extra
avgift. Avgiften anges i Bolagets vid var tid gällande prislista som finns anslagen på Bolagets webbplats, www.mangold.se.

Jag intygar härmed att jag, alternativt den juridiska person jag företräder, inte är bosatt/har säte och/eller skattskriven i USA
samt att jag inte är amerikansk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (green card).
Jag, alternativt den juridiska person jag företräder, är bosatt/har säte och/eller skattskriven i USA eller är amerikansk
medborgare eller har permanent upphållstillstånd (green card) och kan därför inte bli kund hos Mangold.
Kundens underskrift
Härmed intygas att jag har tagit del av och godkänner ovanstående villkor, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT
och Mangolds riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelningav order.
Jag bekräftar att jag har tagit del av Mangolds FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO.
Jag bifogar en vidimerad kopia av min ID-handling.

Ort / Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Ort / Datum

Bolagets underskrift
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