Föräldrafullmakt ISK
i

Fullmakten gäller gentemot Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken.

Fylls i av banken
Kontor (clearingnr) Telefon (inkl. riktnr)

Handläggar-ID

Handläggare

Underårig
Efternamn, samtliga förnamn

Personnummer

Förmyndare
Efternamn, samtliga förnamn

Personnummer

Giltighetstid
Kryssa för det alternativ som ska gälla.

i

Tills jag/vi skriftligen återkallar fullmakten
t.o.m.
Endast fr.o.m

Om ingen giltighetstid för fullmakten har angetts, gäller
fullmakten tills jag/vi skriftligen återkallar den hos
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Ombud har inte rätt att sätta annan i sitt ställe.

Fullmaktens omfattning
Här ska du/ni kryssa för om ni vill ge varandra fullmakt eller om endast en av er ska ha fullmakt.
Vi ger varandra fullmakt att var för sig hantera nedan angivna produkter för den underårige. (Obs! Om detta kryssats för så ska ni båda skriva under
fullmaktsblanketten.)
Jag ger den andre förmyndaren fullmakt att hantera nedan angivna produkter för den underårige. (Obs! Om detta kryssats för så endast en förmyndare
skriva under fullmaktsblanketten.)

Fullmaktens omfattning beträffande Investeringssparkonto (ISK)
1.

på/till/från den underåriges Investeringssparkonto/n med följande ISK-kontonummer (depånummer)
ISK-kontonummer (depånummer)

ISK-kontonummer (depånummer)

ISK-kontonummer (depånummer)

ta ut, sätta in, få insyn i och få kännedom om kontanta medel; förvärva, överlåta/sälja och få insyn i finansiella instrument;
samt avsluta kontot/kontona och säga upp anslutningstjänster till kontot/kontona.
2.

framtida Investeringssparkonton ta ut, sätta in, få insyn i och få kännedom om kontanta medel; förvärva överlåta/sälja och få
insyn i finansiella instrument; samt avsluta kontot/kontona och säga upp anslutningstjänster till kontot/kontona.
Med finansiellt instrument förstås finansiellt instrument såsom det definieras i lagen om värdepappersmarknaden, d.v.s.
överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, penningmarknadsinstrument och fondandelar.
Fullmaktstagaren uppmärksammas på att lagen om investeringssparkonto innehåller omfattande bestämmelser beträffande
hur olika finansiella instrument respektive kontanta medel får hanteras inom ramen för ett Investeringssparkonto. Vidare har
SEB i villkoren i ”Avtal om Investeringssparkonto” närmare preciserat vad som gäller för SEB:s Investeringssparkonton, t.ex. vilka
finansiella instrument som får förvaras på Investeringssparkonton i SEB. En aktuell förteckning över godkända finansiella instrument
publiceras också på seb.se.
Det åligger fullmaktstagaren att utifrån lagen om investeringssparkonto och SEB:s vid var tid gällande villkor i ”Avtal
om Investeringssparkonto”, se till att de åtgärder som vidtas med stöd av denna fullmakt inte strider mot nyssnämnda
regleringar.
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Denna fullmakt omfattar inte finansiella derivatinstrument såsom exempelvis optioner och terminer.
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Fullmaktsgivarens/nas underskrift
Ort, datum

Ort, datum

Signering

Signering

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Utdelningsadress (gata, box e d)

Utdelningsadress (gata, box e d)

Ortsadress (postnr, ortnamn)

Ortsadress (postnr, ortnamn)

Fylls i av Banken
Legitimationskontroll (typ, nr, sign)

Legitimationskontroll (typ, nr, sign)

Fullmaktsgivarens/nas egenhändiga namnteckning/ar bevittnas
Ort, datum

Ort, datum

Signering

Signering

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Utdelningsadress (gata, box e d)

Utdelningsadress (gata, box e d)

Ortsadress (postnr, ortnamn)

Ortsadress (postnr, ortnamn)

Fylls i av Banken
Legitimationskontroll (typ, nr, sign)
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Legitimationskontroll (typ, nr, sign)
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Information enligt dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) om
SEB:s behandling av personuppgifter, m.m.
Personuppgiftsansvarig:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) - nedan SEB
Org.nr 502032-9081
106 40 Stockholm
Telefon 0771-365 365
SEB:s integritetspolicy, med fullständig information om SEB:s personuppgiftsbehandling, hittar du på www.seb.se/personuppgifter-seb. Du kan också vända dig till
SEB för att få informationen per post.
Nedan följer en sammanfattning av hur SEB hanterar dina personuppgifter och dina
rättigheter.
Insamling av personuppgifter
Personuppgifter lämnas och inhämtas innan och i samband med att en kundrelation
inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en
kundrelation. Vid kontakt med SEB per telefon spelas dessa samtal in.
Ändamål
SEB behandlar personuppgifter för de ändamål som anses nödvändiga enligt nedan:
- ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, inklusive rådgivning
- för uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut
- för marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och marknadsföring
Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om
banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen eller
till företag såväl inom EU/EES som utom EU/EES (tredje land) som SEB-koncernen
samarbetar med.
Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SEB
och har därmed rätt att få ett registerutdrag.
Du kan även vända dig till SEB om du vill:
a) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
b) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
c) invända mot behandlingen eller
d) få ut de personuppgifter som du själv har tillhandahållit SEB, och som SEB
behandlar med stöd av avtal eller samtycke samt, om det är tekniskt möjligt få
dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av SEB i det enskilda fallet.
Om du önskar information eller har en begäran enligt ovan, kan du lämna eller skicka
en begäran härom till SEB, Dataskydd, 106 40 Stockholm, eller kontakta SEB på
telefonnummer ovan. På samma sätt kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam
från SEB.

A7909 180515

Dataskyddsombud
SEB har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att SEB följer
reglerna om skydd av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag
på ett oberoende sätt i förhållande till SEB. Du kan kontakta dataskyddsombudet på
SEB, Dataskyddsombud, 106 40 Stockholm.
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