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       EN FULLSTÄNDIGT IFYLLD KUNDKÄNNEDOM SAMT VIDIMERAD KOPIA AV ID-HANDLING MÅSTE     
         ALLTID FINNAS REGISTRERAD HOS CATELLA FONDFÖRVALTNING AB INNAN HANDEL KAN SKE 

 
 

Fullständigt namn alt bolag (Andelsägare) 
 

Person-/organisationsnummer 
 
 

    
  JAG/VI VILL: 
 
    STARTA NYTT MÅNADSSPARANDE (Beloppet dras den 28:e varje månad eller nästkommande bankdag) 
    ÄNDRA BEFINTLIGT MÅNADSSPARANDE (Ange nya beloppet/fonden som ska ersätta tidigare belopp/fond.        
         Vid ändring av bankkonto skall vidimerad** kopia av giltig ID-handling bifogas) 
    AVSLUTA MÅNADSSPARANDE (Ange ett kryss i fältet ”Avslut” för den/de fonder du/ni önskar avsluta) 
 

 
FOND 
 

 
BANKGIRO 

 
BELOPP SEK* 
 

 
AVSLUT 
 

 
Catella Avkastningsfond A, SEK Allmän klass  
 

 
5096-7413 

  

 
Catella Balanserad 

 
5349-5214               
 

  

 
Catella Credit Opportunity A, SEK Allmän klass 
 

 
579-8137 

  

 
Catella Hedgefond A, SEK Allmän klass 
 

 
5720-0784                                       

  

 
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet A, SEK Allmän  
klass (Fd Reavinstfond) 

 
5220-7198                                        

  

 
Catella Småbolagsfond A, SEK Allmän klass 
 

 
5220-7206                                  
 

  

 
Catella Sverige Hållbart Beta, A Allmän klass 
(Fd Sverige Index) 

 
280-4516 
 

  

 
Bankkonto för månadssparande (Clearingnummer, bankkonto)
  
 
 
 

Kontohavare (Personnummer) Första överföringsmånad 

 
MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO: 
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på 
begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att 
behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, 
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för 
denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. 
Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. 
Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med 
betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas 
BESKRIVNING, ALLMÄNT: 
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska 
kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens 
konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och 
betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva 
behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens 
betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas 
till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.   
DEFINITION AV BANKDAG: 
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. 
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INFORMATION OM BETALNING: 
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. 
Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera 
framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren 
godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om 
belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar 
betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.    
TÄCKNING MÅSTE FINNAS PÅ KONTOT:  
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan 
det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare 
uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.  
STOPPA BETALNING (ÅTERKALLELSE AV BETALNINGSORDER):  
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin 
betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en 
betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida 
betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. 
MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID, ÅTERKALLELSE:  
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin 
betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara 
betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast 
bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. 
RÄTTEN FÖR BETALNINGSMOTTAGAREN OCH BETALARENS BETALTJÄNSTLEVERANTÖR ATT AVSLUTA 
ANSLUTNINGEN TILL AUTOGIRO:  
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat 
betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade 
tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om 
betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta 
betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren. 
UNDERSKRIFT:  
Jag/vi försäkrar att jag/vi har tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna och informationen som finns i informationsbroschyren 
samt faktabladet för fonden. Härutöver är jag/vi medvetna om att Bolaget inte tillhandahåller finansiell rådgivning och bekräftar vidare att 
jag/vi inte uppdragit åt Bolaget att tillhandahålla sådan rådgivning. Jag bekräftar även att jag har mottagit informationen om Bolagets 
personuppgiftesbehandling i Personuppgiftspolicy och att jag/vi är medveten om de rättigheter jag/vi har som registrerad. Juridiska personer: 
Registreringsbevis, ej äldre än tre (3) månader, styrkande firmateckning skall bifogas juridiska personer.  
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och 
det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.  
 

Ort, Datum  
 
 
 

Underskrift  
 

Namnförtydligande 

Ort, Datum 
 
 
 

Underskrift (Förmyndare 1) 
 

Namnförtydligande 
 

Personnummer 
 

Ort, Datum 
 
 
 

Underskrift (Förmyndare 2) Namnförtydligande 
 

Personnummer 
 
 

 
Blanketten kan skickas in per post, fax eller e-post (se kontaktuppgifter nedan).  
 
Observera! Ny kund måste även fylla i Kundkännedom samt bifoga en vidimerad** kopia av ID-handling. 
 
*Om beloppet överstiger 10 000 SEK per månad och bankkontot tillhör annan person än andelsägaren, måste kontohavaren fylla i 
”Kundkännedom” som ska sändas in till fondbolaget tillsammans med en vidimerad** kopia av giltig ID-handling. Om beloppet 
understiger 10 000 SEK per månad och bankkontot tillhör annan person än andelsägaren behöver en vidimerad** och giltig kopia av 
kontohavarens ID-handling bifogas. 
 
**Observera att personen som intygar att efterfrågade kopior överensstämmer med original (vidimerar) förutom sin namnteckning 
även skall skriva namnförtydligande, adress och/eller telefonnummer samt datum på kopian. 
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