depå-/kontoavtal

Kundansvarig (ifylles av Mangold)

Depå- / kontonr (ifylles av Mangold)

KUND (om Depån innehas av flera personer, se sida 3)
Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn)

Person- / Samordnings- / Org.nr

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

Postnr / Ort / Land (utom Sverige)

Tel dagtid (inkl.riktnr)

Tel kvällstid (inkl.riktnr)

Postnr

Ort

Land (skatterättslig hemvist)

Land (utom Sverige)

E-post

Bankkonto (för kontantuttag)

Annat än svenskt medborgarskap

Utländskt skatteregistreringsnr

Person i politisk utsatt ställning
Jag har, eller har tidigare haft: - en hög politisk post eller hög statusbefattning; eller - en nära familjemedlem eller medarbetare
med ovanstående befattning.
Ja, jag fyller därför i blanketten “Person i politiskt utsatt ställning”.
1.

AVTAL
Mellan undertecknad(e) innehavare av Depå/konto (Kund) och Mangold Fondkommission AB (Bolaget) träffas härmed avtal om Depå-/konto för Kunden hos
Bolaget, enligt på denna och omstående sida nämnda villkor samt enligt vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, 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 WEBBAPPLIKATION. Kunden har tagit del
av nu gällande bestämmelser, villkor och riktlinjer, vilka härmed också godkänns av Kunden. Ovan nämnda allmänna bestämmelser, villkor och riktlinjer finns
vid var tid tillgängliga på Bolagets hemsida, www.mangold.se. Detta avtal ska anses ingånget när Kunden undertecknat detsamma samt Bolaget efter prövning
godkänt Kunden och därefter öppnat Depå/konto för Kundens räkning.

2.

AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT
Då två eller flera personer gemensamt ingått detta avtal med Bolaget äger – om ej annat skriftligen överenskommits – envar av dem i alla avseenden företräda
samtliga övriga personer gentemot Bolaget. De är solidariskt ansvariga gentemot Bolaget, vilket innebär att Bolaget kan kräva var och en på betalning där
betalningsskyldighet uppstår gentemot Bolaget enligt detta avtal. De benämns härefter gemensamt Kunden.

3.

FULLMAKT FÖR BOLAGET
Kunden befullmäktigar härmed Bolaget att självt eller genom den som Bolaget utser för Kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra
värdepapper och att företräda Kunden vid förvärv och vid avyttring av värdepapper samt att mottaga och kvittera värdepapper och kontanter.

4.

SKATTERÄTTSLIG HEMVIST
Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig
vistelse, bosättning, eller liknande omständighet. För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/
styrelsen har sitt säte.

5.

FÖRSÄKRAN ADRESSÄNDRING M.M.
Kunden försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om penningtvätt/ finansiering av terrorism, uppgiftsskyldighet är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Bolaget skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flytt utomlands samt ändringar av
namn, telefonnummer, adressuppgifter, e-postadress och eventuell roll som person i politisk utsatt ställning.

6.

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, se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/ KONTO,
punkt G.4.
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7.

MEDGIVANDE BETRÄFFANDE MEDEL
Kunden medger härmed att av Bolaget för Kundens räkning mottagna medel får innestå hos Bolaget och inte behöver avskiljas. Kunden uppmärksammas på
att medlen kommer att ingå i Bolagets egen rörelse, varvid Kunden blir jämställd med Bolagets övriga oprioriterade borgenärer.

8.

AVSLUT UTANFÖR MARKNADSPLATS
Bolaget får verkställa Kundens begäran (order) om utförande av handel (uppdrag) utanför reglerad marknad eller handelsplattform och utan konkurrens genom
avslut mot annan kund hos Bolaget inklusive bolag inom samma koncern som Bolaget tillhör eller genom att utföra uppdraget mot Bolaget självt.

9.

KUNDKATEGORISERING
Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner
indelas i olika grupper för att anpassa det skydd som alla kunder har rätt till. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på Kundens kunskaper,
erfarenheter och övriga förhållanden. Kunderna indelas i ickeprofessionella kunder, professionella kunder samt jämbördiga motparter. Högst skyddnivå har de
icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. Bolaget placerar Kunden i kundkategori icke-professionell kund,
om inte annat särskilt överenskommes. Närmare information om kundkategorisering kan erhållas av Bolaget.

10. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Genom undertecknande av detta avtal samtycker Kunden till att Bolaget tillhandahåller information, t.ex. avräkningsnotor och villkorsändringar, till Kunden
angiven via e-postadress och/eller via elektroniskt meddelande i Kundens personliga, lösenordsskyddade del av Bolagets hemsida, www.mangold.se. För mer
information se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/ KONTO, punkt G.3. Om Kunden inte anger en e-postadress kan Bolaget komma att kommunicera
med Kunden även 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 hemsida, www.mangold.se.

11. PANTSÄTTNING
Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Bolaget enligt detta avtal eller eljest uppkomna i samband med Kundens
transaktioner med värdepapper pantsätter Kunden härmed till Bolaget dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är förtecknade i denna och
annan Kundens depå hos Bolaget – även innefattande i Depån förtecknade värdepapper som är registrerade i Kundens namn i kontobaserat system (såsom
på VP-konto hos Euroclear Sweden AB) – dels samtliga de Kundens värdepapper som eljest överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget, dels
samtliga medel som vid var tid finns på detta eller annat Kundens konto hos Bolaget samt dels den fordran – av vad slag den må vara – som Kunden vid var tid
har mot Bolaget. Kunden får inte – utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall – till annan än Bolaget pantsätta eller i övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta
värdepapper eller pantsatta medel. Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, avsnitt D. PANT.

12. REKLAMATION OCH HÄVNING
Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, kontoutdrag, transaktionssammandrag från depå / konto eller annan information
från Bolaget, att sådan information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR
DEPÅ/KONTO, och Kunden ska omgående underrätta Bolaget om detta (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska
detta uttryckligen och omgående framföras till Bolaget. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära
ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Bolagets sida. Se även ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT.

13. VILLKORSÄNDRING
Beträffande ändring av dessa villkor inklusive avgifter se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, punkt G.12

Underskrift. Följande ska bifogas:
• Vidimerad ID-handling för samtliga personer som undertecknar.
• Vidimerat reg.bevis eller motsvarande ej äldre än 3 månader för utländska juridiska personer. Vidimering ska göras av 2 personer
genom underskrift, namnförtydligande, personnr och telefonnr.
Ort / Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Underskrift vid fler än en förmyndare eller firmatecknare
Ort / Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande
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KUND (om Depån innehas av flera personer, se sida 1)
Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn)

Person- / Samordnings- / Org.nr

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

Postnr

Ort

Land (utom Sverige)

Tel dagtid (inkl.riktnr)

Tel kvällstid (inkl.riktnr)

E-post

Land (skatterättslig hemvist)

Annat än svenskt medborgarskap

Kundens underskrift

Ort / Datum

Namnförtydligande

Utländskt skatteregistreringsnr

KUND (om Depån innehas av flera personer, se sida 1)
Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn)

Person- / Samordnings- / Org.nr

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

Postnr

Ort

Tel dagtid (inkl.riktnr)

Land (utom Sverige)

Tel kvällstid (inkl.riktnr)

E-post

Land (skatterättslig hemvist)

Annat än svenskt medborgarskap

Kundens underskrift

Ort / Datum

Namnförtydligande

Utländskt skatteregistreringsnr
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Ägandefördelning m.m. (till Depån när Depån innehas av flera personer)
Depå-/kontohavarna har lika stor andel i Depån/kontot om inte annat anges nedan.
Depå-/kontohavarnas andelar i Depån/kontot är fördelade enligt följande:

Informationstjänster och handelsfunktion (Mangold Trader)
Kunden önskar få tillgång till informations- och handelssystem Mangold Trader (InFront) – vilket är det namn i vilket Bolaget
erbjuder kunderna Infront A/S:s (Norge) system The Online Trader – för att därigenom få tillgång till:
kursdata och annan information med tillhörande handelsfunktion; eller
endast kursdata och annan information (dvs. utan handelsfunktionen).
För detta gäller ”Allmänna villkor för tillgång till informations- och handelssystemet Mangold Trader (InFront) samt allmänna Villkor
för utförande och förmedling av order”, vilka bl.a. reglerar att samtliga uppdrag och instruktioner som lämnas med utnyttjande
av Kundens användarnamn och lösenord är bindande för Kunden.
Genom att (i) välja informationstjänst och/eller handelsfunktion ovan samt (ii) underteckna detta avtal bekräftar Kunden att han/
hon har tagit del av och därmed godkänt dessa villkor.
ID-Kontroll (ifylles av Mangold)
Körkort

ID-Kort

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

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

Bolagets underskrift .......................................................................................................................................................................................................

Bolagets underskrift
Ort / Datum

Namnunderskrift
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