Månadssparande
i fonder

Månadsspara i fonder –
ett långsiktigt sparande
som sköter sig självt
Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett
långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara
aktiv. Vid månadssparande investerar du löpande
varje månad, vilket innebär att du kommer att köpa
till olika kurser varje gång och minskar risken för att
investera vid fel tillfälle. Vid stigande kurser stiger
värdet på ditt befintliga innehav, men du går också
in till ett högre värde (NAV). Vid fallande kurser
får du däremot möjlighet att investera till en lägre
ingångskurs. Genom att månadsspara i fonder med
olika inriktning kan du också sprida risken mellan
olika marknader och tillgångsslag.

Utökade
möjligheter Månadsspara i
fonder direkt från
din depå!
Utöver möjligheten att månadsspara i fonder via
autogiro kopplat till ett svenskt bankkonto går det
nu också att månadsspara i fonder direkt från din
Strukturinvest-depå. Tjänsten omfattar alla värdepappersdepåer, investeringssparkonton och försäkringsdepåer (såsom kapitalförsäkringsdepåer och
tjänstepensionsdepåer) där Strukturinvest är depåinstitut.
Den nya månadssparandetjänsten innebär en
utmärkt möjlighet att kunna aktivera likvida medel i
depåerna och skapa avkastning på icke arbetande
kapital utan att som depåkund själv behöva logga in
och lägga en köporder varje månad. Oavsett om det
handlar om buffertsparande, pensionssparande eller
sparande till framtida drömmar så är det som kund
skönt att veta att sparandet sköter sig självt. Genom
månadssparandet dras ett förutbestämt belopp med
automatik varje månad.
Tjänsten kan med fördel nyttjas i de fall depån innehåller placeringar med löpande utbetalningar. Detta
kan exempelvis röra sig om obligationer, strukturerade placeringar eller aktier som betalar ut en löpande
och återkommande kupongränta (eller utdelning).
Med ett månadssparande i din depå kan de likvida
medel som dessa instrument genererar automatiskt
återinvesteras i några av marknadens mest populära
fonder. Skulle tillräckligt med likvida medel saknas
på depån någon månad i förhållande till det önskade
månadssparbeloppet uteblir helt enkelt den månadens dragning. Detta innebär att depån inte riskerar
att övertrasseras.
Möjligheten att månadsspara i fonder omfattar i
dagsläget samtliga daglighandlade fonder på Strukturinvests courtagefria Fondlista och minsta belopp
för månadssparande uppgår till 200 kronor per fond
och månad. För mer information eller frågor så är du
alltid välkommen att prata med din kontaktperson
på Strukturinvest eller höra av dig till oss på fond@
strukturinvest.se.
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MITT ÄRENDE GÄLLER
Nytt månadssparande - autogiro

Nytt månadssparande - depå (Fondandelar köps för innestående medel)

Ändring/avslut

KUNDUPPGIFTER
Namn (efternamn, förnamn) / Firma (fullständigt namn)

Person- / Organisationsnummer

Depånr

Depå utanför försäkring

ISK-Konto

Danica (kapitalförsäkring)

Danica Tjänstepension

Investeringssparkonto

JAG VILL (Gäller endast vid ändring/avslut)
Göra uppehåll med mitt månadssparande fr.o.m.			
Ändra mitt sparbelopp till 			
Jag vill avsluta mitt månadssparande

(år, mån) t.o.m. 			

(år, mån)

kr (minsta belopp är 200 kronor per månad)
Ändra mitt bankkonto vid köp

Ändra val av fonder

VAL AV BELOPP ATT MÅNADSSPARA (MINSTA BELOPP ÄR 200 KRONOR PER FOND OCH MÅNAD)
Jag väljer härmed att spara följande belopp varje månad fördelat i nedan valda fonder:

kr/månad

Köp av fondandelar som motsvarar nedan val av fonder genomförs den första bankdagen varje månad eller nästkommande bankdag.
Om det på den sista bankdagen i månaden saknas likvid för att köpa samtliga fondandelar genomförs inga fondköp.
BANKKONTO
Bankens namn

Clearing-/bankkontonummer

BANKKONTOINNEHAVARE (OM ANNAN ÄN FONDSPARARE)
Namn (efternamn, förnamn) / Firma (fullständigt namn)

Personnummer/organisationsnummer

• Jag/vi bekräftar att jag/vi har tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna, faktabladet och informationsbroschyren för fonderna samt att ovanstående uppgifter är riktiga. Om fondspararen
är annan än bankkontoinnehavaren bifoga vidimerad kopia av ID-handling. Om anmälan avser juridisk person skall registreringsbevis bifogas. Jag/vi förbinder mig/oss att utan dröjsmål anmäla förändringar till bolaget, t ex namn- och adressändringar samt flytt utomlands.
• Strukturinvest Fondkommission (FK) AB tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag/vi inte har uppdragit åt bolaget att tillhandahålla sådan tjänst och inte heller kan erhålla sådan hos bolaget.
• Jag/vi har tagit del av och godkänner de ”Allmänna villkor för Autogiro” som finns att läsa på www.strukturinvest.se. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB befullmäktigas att utföra ovanstående uppdrag.

VAL AV FONDER
Fondens namn

ISIN

Belopp

Fondens namn

ISIN

Belopp

Fondens namn

ISIN

Belopp

Fondens namn

ISIN

Belopp

Fondens namn

ISIN

Belopp

Fondens namn

ISIN

Belopp

Fondens namn

ISIN

Belopp

Fondens namn

ISIN

Belopp

Fondens namn

ISIN

Belopp

Fondens namn

ISIN

Belopp

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Telefonnummer

Bankkontoinnehavarens alt. förmyndarnas namnteckning*:

Namnförtydligande:

*Observera att båda vårdnadshavarnas namnteckning krävs vid uttag från omyndigs bankkonto.
MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO
villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avsluangivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angi- tas. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg
ven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från
via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken
lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, be- eller till konto i annan bank. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha
talningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgi- tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar.
rocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga
Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler.
för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betal- Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom tio (10) bankdagar
ningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren därefter
kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna • om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag
genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information
och betalningssätt, eller
om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i • om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta
min anslutning till Autogirot. Bankgirocentralen, BGC AB, har i uppdrag att
sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur
bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör tio (10) bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos
betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag
genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar
före förfallodagen
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Fler erbjudanden
från Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende

intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission

värdepappersbolag specialiserat på utveckling och

har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl pro-

implementering av finansiella investeringslösning-

dukter som service, med syfte att långsiktigt skapa

ar. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som

en nytta som överträffar vad övriga aktörer i mark-

tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande

naden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkommission

behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombi-

står under Finansinspektionens tillsyn.

nationer av avkastning och risk, med investerarens
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