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1

Kontohavarens namn Personnummer

Bank/Värdepappersbolag Investeringssparkontonummer

UPPDRAGET AVSER3

2 KONTONUMMER PÅ DET ISK HOS AVANZA SOM DINA VÄRDEPAPPER OCH/ELLER FONDER SKA 
 FLYTTAS TILL

Investeringssparkontonummer hos Avanza

Samtliga värdepapper (ej fonder)

Endast specificerade värdepapper enligt punkt 4 (ej fonder)

Fonder som ska säljas eller flyttas enligt punkt 5

Oinvesterade pengar, hela beloppet

Oinvesterade pengar , del av beloppet       SEK

Jag önskar avsluta mitt ISK och stående överföringar när alla 
tillgångar flyttats och/eller sålts.(Kontot kan dock inte avslutas 
om det finns kvar värdepapper eller fondandelar)

4 VÄRDEPAPPER SOM SKA FLYTTAS (EJ FONDER)
Behöver endast fyllas i om inte alla värdepapper ska flyttas. Fonder måste alltid anges, det gör du på sida 2. 
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ANTAL
ANTALVÄRDEPAPPERSNAMN

FLYTT AV TILLGÅNGAR MELLAN 
 INVESTERINGSSPARKONTON (ISK)
Den här blanketten använder du om du vill flytta värdepapper från en annan bank eller ett annat värdepappersbolag till ditt 
Investeringssparkonto (ISK) hos Avanza. Använd en blankett för varje bank/värdepappersbolag som du vill flytta från. När vi har tagit emot 
blanketten skickar vi uppdraget vidare till banken/värdepappersbolaget som det gäller.

Om du vill flytta fonder till ett Aktie- och fondkonto använder du blanketten  Flytta fonder och oinvesterade pengar till Aktie- och fondkonto 
(ej ISK). Om du vill flytta övriga värdepapper till ett Aktie- och fondkonto använder du istället Flytta värdepapper (ej fonder) och 
oinvesterade pengar till Aktie- och fondkonto.

UPPGIFTER FÖR DEN BANK/DET VÄRDEPAPPERSBOLAG SOM VÄRDEPAPPER OCH/ELLER FONDER SKA 
FLYTTAS FRÅN 

ANTAL  VÄRDEPAPPERSNAMN
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FONDER SOM SKA FLYTTAS ELLER SÄLJAS5

 FONDNAMN    ANDELAR SOM SKA FLYTTAS SÄLJ SAMTLIGA ANDELAR               

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Sälj

Sälj

Sälj

Sälj

Sälj

Sälj

Sälj

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal
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Sälj

Sälj

Sälj

Sälj

Sälj

Sälj

Sälj

Sälj

Sälj

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Samtliga

Samtliga

Samtliga

Antal

Antal

Antal

Här listar du alla fonder som du vill flytta. Ange fondnamn, hur många andelar som ska flyttas och ISIN. ISIN är en unik kod som används 
för att identifiera ett värdepapper. Den består av två bokstäver och tio siffror, till exempel SE0000123456 och finns alltid angiven på 
fondens faktablad. Du kan även hitta fondens ISIN genom att söka fram fonden på avanza.se eller i vår app och gå till fliken Detaljer.

OBS! Nordea, Handelsbanken och SAVR tillåter inte flytt av fonder mellan ISK. För att kunna flytta fondinnehavet därifrån till Avanza 
behöver du därför välja ”Sälj samtliga andelar”. Då kommer fonderna att säljas och pengarna från försäljningen flyttas till ditt ISK hos oss. 
Därefter behöver du själv köpa de fonder du önskar.

SIGNERA PÅ NÄSTA SIDA!

ISIN  
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Jag önskar härmed flytta ovanstående innehav till Avanza Bank AB (Avanza) och ger avlämnande bank/värdepappersbolag detta 
uppdrag, vilket även inkluderar att meddela Avanza antal fondandelar och totalt anskaffningsvärde.
Jag ger också Avanza, eller den Avanza utser, fullmakt att hos avlämnande bank/värdepappersbolag inhämta de upplysningar som krävs 
för att genomföra uppdraget samt att vidta samtliga erforderliga åtgärder för överflyttning enligt ovan.
OBS! Vid konto för minderårig krävs underskrift från samtliga förmyndare.

SIGNERA6

Ort och datum Namnunderskrift/Namnförtydligande

Ort och datum Namnunderskrift/Namnförtydligande

 AVANZAS UNDERSKRIFT
Ort och datum Namnunderskrift/Namnförtydligande
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IFYLLES AV AVANZA

Meddelande till bank/värdepappersbolag: Oinvesterade pengar sätts in på SEB:s konto 5565 1082085 med kundens ISK-konto hos Avanza 
som referens.
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