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Överföringsuppdrag  

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195. 
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.

Till huvud-
mannens 
konto i 
Nordea

Från huvud-
mannens 
konto i 
Nordea

Från huvud-
mannens 
servicekonto 
i Nordea

God man/Förvaltare ovan kontrolleras mot av oss lagrat registerutdrag. 

C

Blad 1 (1)

Central 
instans 
blad

Blanketten sparas digitalt, arkiveras i 10 år

Huvudman/ 
Kontoinne-
havare

Från huvud-
mannens 
fondkonto i 
Nordea

Från huvud-
mannens ISK 
i Nordea

Belopp i SEK

Servicekontonummer Aktie (namn/ISIN) Antal

FondnamnISK kontonummer

Kontonummer

Summa:
God man/
Förvaltare

Summa:

Denna blankett fylls i och bifogas tillsammans med Överförmyndarnämndens utfärdade Uttagsmedgivande och/eller 
Arvodesbeslut. Observera att denna blankett endast är giltig tillsammans med någon av dessa blanketter. 
Vid försäljning av aktier görs det till bästa möjliga kurs vid försäljningstillfället. Bevakning är ej möjlig.

Namn Personnummer

I egenskap av god man/förvaltare ansöks om tillstånd att göra uttag från över-
förmyndarspärrat konto i Nordea.

Utdelningsadress Postnummer och ort

Kontonummer

Namn

Överförmyndarnämnd

Postnummer och ort

Utdelningsadress

Personnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort

Telefonnummer E-mail

Uttagsmedgivande och/eller Arvodesbeslut utfärdat av: 

Kronor

Kronor

Fondkontonummer Fondnamn Belopp i SEK


 
(mar 21)
9966
P002
 ()
Överföringsuppdrag  
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195.
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.
Till huvud-mannens konto i Nordea
Från huvud-mannens konto i Nordea
Från huvud-mannens servicekonto i Nordea
God man/Förvaltare ovan kontrolleras mot av oss lagrat registerutdrag. 
C
Blad 1 (1)
Central
instans
blad
Blanketten sparas digitalt, arkiveras i 10 år
Huvudman/ Kontoinne-havare
Från huvud-mannens fondkonto i Nordea
Från huvud-mannens ISK i Nordea
Belopp i SEK
Servicekontonummer
Aktie (namn/ISIN)
Antal
Fondnamn
ISK kontonummer
Summa:
God man/Förvaltare
Summa:
Denna blankett fylls i och bifogas tillsammans med Överförmyndarnämndens utfärdade Uttagsmedgivande och/eller Arvodesbeslut. Observera att denna blankett endast är giltig tillsammans med någon av dessa blanketter.
Vid försäljning av aktier görs det till bästa möjliga kurs vid försäljningstillfället. Bevakning är ej möjlig.
I egenskap av god man/förvaltare ansöks om tillstånd att göra uttag från över-förmyndarspärrat konto i Nordea.
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