ANMÄLAN OCH MEDGIVANDE OM MÅNADSSPARANDE VIA AUTOGIRO
Uppgifter om andelsägare
Namn/Företag

Kundnummer (Person-/Organisationsnummer)

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefon (även riktnummer)

Kontouppgifter
Kontohavarens namn

Clearingnummer

Personnummer

Telefon (även riktnummer)

Kontonummer

Bank

Val av fonder för månadssparande
Ange önskat belopp vid respektive fond. För månadssparande via autogiro gäller minst 100 kr per fond.

Simplicity Sverige

Belopp (i SEK)

Simplicity Småbolag Global

Belopp (i SEK)

Simplicity Småbolag Sverige

Belopp (i SEK)

Simplicity Företagsobligationer

Belopp (i SEK)

Simplicity Norden

Belopp (i SEK)

Simplicity Global Corporate Bond

Belopp (i SEK)

Simplicity Likviditet

Belopp (i SEK)

Simplicity Kina

Belopp (i SEK)

Regler för autogiro
Medgivande om uttag

Jag medger att uttag får göras från ovan angivna bankkonto, på begäran av
ovannämnda betalningsmottagare, för överföring till denne. Uttag får göras
tidigast på betalningens förfallodag. Förfallodagen inträffar sista bankdagen
i månaden. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med
pengar på kontot för alla de betalningar som skall göras på förfallodagen.
Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. Banken är inte skyldig att
prova behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisningen av uttagen får jag på mitt kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller
också om jag får ett annat kontonummer eller byter bank.

Återkallelse av medgivande

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem dagar efter
det att jag återkallat det. Återkallande av ett medgivande sker genom skriftligt
meddelande till fondbolaget.

Bankens godkännande

Jag accepterar att banken skall godkänna användning av mitt konto för autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via autogirot

För att månadssparande ska starta samma månad måste uppdraget vara
oss tillhanda senast den 20:e i månaden. Om uppdraget inkommer senare
påbörjas månadssparande efterföljande månad.

Banken får, men är inte skyldig, att avbryta min anslutning till autogiro om jag inte
i rätt tid har tillräckligt belopp på mitt konto för mina betalningar, om kontoförhållanden förändras samt om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar
från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Även betalningsmottagaren
får, i motsvarande fall, avbryta min anslutning till autogiro.

Om pengar saknas på kontot

Bankgirocentralen BGC AB

Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med
pengar på kontot för mina betalningar på förfallodagen är jag medveten om att
det kan innebära att betalningar inte blir utförda. Om betalning ändå görs har
banken rätt att ta ut en ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande
regler, för den skuld som därigenom uppstår.

Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren

Om jag inte medger ett uttag, skall jag skriftligen kontakta betalningsmottagaren
senast fem bankdagar före förfallodagen och informera om detta.

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens
räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress
får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

Force Majeure

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd,
krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i frågan om strejk, lockout och blockad gäller även om fondbolaget själv
vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra
fall skall inte ersättas av fondbolaget om det förfarit med normal aktsamhet.

Underskrift

Jag försäkrar att här lämnade uppgifter är korrekta. Jag har tagit del av gällande fondbestämmelser, informationsmaterial och ovan regler för autogiro.
Kontohavarens/förmyndarens underskrift

Skicka blanketten portofritt till Frisvar, Simplicity AB, 432 10 Varberg,
faxa till 0340-21 95 09 eller scanna in och maila till kundservice@simplicity.se
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