INSÄTTNINGSINTRUKTIONER i ODIN Fonder
Information
Att bli kund hos ODIN Fonder

För att bli kund hos ODIN Fonder behöver du skicka in en ifylld
teckningsblankett. Tillsammans med blanketten skickar du en
kundkännedomsblankett eller en vidimerad kopia av din legitimation. Teckningsblanketten faxas eller postas, medan kopia av
legitimation måste inkomma per post. Observera att det är först
när ovanstående handlingar tillsammans med din insättning är
ODIN tillhanda, som vi kan teckna andelar i ditt namn.
När pengarna bokförts på fondens bankgiro köper vi andelar
för din räkning och tecknar dem på ditt ODIN-konto. Är du inte
andelsägare sedan tidigare öppnar vi per automatik ett ODINkonto i ditt namn.
För att fondspara åt minderårig krävs vidimerade kopior av legitimation för samtliga vårdnadshavare.
Du kan även välja att starta ett månadssparande via autogiro. För detta krävs en teckningsblankett och en kundkännedomsblankett eller en vidimerad kopia av din legitimation.
Teckningsblanketten går bra att faxa eller posta in medan kopia
av legitimation måste inkomma per post. Vid månadssparande
upprättar vi ett ODIN-konto när vi mottagit din teckningsblankett. Vid autogiro sker dragning den första bankdagen i varje
månad. Sparandet kan startas först när din bank godkänt
autogiroanmälan.

Insättning

Det går bra att göra insättning till vald fonds bankgiro antingen
direkt på banken eller via din internetbank. Minsta belopp
vid första engångsinsättning för ODIN Sverige är 100 SEK, för
övriga fonder är minsta insättning 10 000 SEK. Detta gäller
vid det första insättningstillfället, och summan kan fördelas på

Fond

flera fonder. Efter din första insättning kan du sätta in valfritt
belopp, dock minst 500 SEK. Om du hellre vill starta ett månadssparande på 500 SEK per månad behövs ingen engångsinsättning. För ODIN Sverige och ODIN Small Cap är minste
innsättning 100 SEK.
Insättning på bank / bankgiroblankett

Om du är kund sedan tidigare behöver du bara ange ditt ODIN
kontonummer som referens. Är du ny kund fyller du i namn,
adress, telefonnummer och personnummer.
Internetbank

Om du gör din insättning via din internetbank behöver du
endast ange ditt personnummer och telefonnummer i meddelandefältet.

Vidimerad kopia av legitimation

En vidimerad kopia innebär att någon intygar med underskrift,
namnförtydligande, telefonnummer samt ort och datum att
kopian överensstämmer med originalet.
Privatpersoner

Om du inte har lämnat en vidimerad kopia av din legitimation
till oss tidigare ber vi dig att bifoga en ifylld kundkännedomsblankett eller en vidimerad kopia av legitimation (körkort/
id-kort/pass) när du skickar in din anmälan för fondsparande.
Denna postas till oss på ODIN Fonder (OBS ej fax).
Företag

Om du vill teckna andelar för ett företags räkning måste du
skicka in teckningsblankett, registreringsbevis samt en vidimerad kopia av firmatecknares legitimation. Dessa handlingar ska
postas till ODIN Fonder.

Account Number
SEK

IBAN

BIC

ODIN Eiendom

9195 6475 003

SE0991900000091956475003

DNBASESX

SEK 10.000

ODIN Emerging Markets

9195 6477 006

SE5491900000091956477006

DNBASESX

SEK 10.000

ODIN Europa

9195 6479 009

SE0291900000091956479009

DNBASESX

SEK 10.000

ODIN Global

9195 6481 003

SE9691900000091956481003

DNBASESX

SEK 10.000

ODIN Norden

9195 6482 018

SE4591900000091956482018

DNBASESX

SEK 10.000

ODIN Norge

9195 6499 018

SE4991900000091956499018

DNBASESX

SEK 10.000

ODIN Sverige

9195 6484 002

SE2191900000091956484002

DNBASESX

SEK 100*

ODIN USA

9195 6485 009

SE8991900000091956485009

DNBASESX

SEK 10.000

ODIN Small Cap SEK

9195 6483 006

SE4491900000091956483006

DNBASESX

SEK 100*

ODIN Sustainable Equities

9195 7160 006

SE1591900000091957160006

DNBASESX

SEK 500

ODIN Sustainable Corporate
Bond SEK

9195 7174 007

SE9491900000091957174007

DNBASESX

SEK 3.000

* Endast vid första insätning
ODIN Forvaltning AS
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Bolaget är ett helägt dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS
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BELOPP*

