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Telefon: 0771-696 320

 
Org.nr: 502033-2259
Styrelsens säte: Stockholm www.amf.se

58
3.

64
3 

22
01

01

Slipp blanketten!
Du kan göra och se 
dina ändringar direkt 
på Dina sidor på amf.se

Den ifyllda blanketten skickar du till: AMF, c/o Depona, Box 231, 151 23 Södertälje

Sökande
För- och efternamn

Adress

Telefonnummer

Personnummer (ååååmmdd-xxxx)

Postnummer Postort

Mobilnummer E-postadress

AMF behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår 
gällande integritetspolicy, som du hittar på www.amf.se

i

Försäkringsnummer

Observera att du totalt kan välja högst tio fonder. Antalet fonder för nuvarande pensionskapital 
och fonder för kommande inbetalningar får alltså tillsammans högst bli tio.

Underskrift
Försäkrads underskrift Ort Datum (åååå) (mm) (dd)

AMF ansvarar inte för fondbyte som inte kan genomföras p.g.a. att blanketten är felaktigt eller ofullständigt ifylld. Byte av fonder är för närvarande kostnadsfritt.

Välj hur du vill placera ditt nuvarande pensionskapital
Köp andelar i följande fonder %-andel per fond Köp andelar i följande fonder %-andel per fond
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Fondnamn %-andel Fondnamn %-andel

%

%
Totalt 100 %

Välj hur du vill placera kommande inbetalningar
Jag vill ha samma placering som ovan. Jag vill placera kommande inbetalningar enligt nedan:

Riskinformation om fondsparande
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. 
Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om våra fonder här: www.amf.se/vara-fonder/

Du kan byta de fonder som du har hos oss idag till andra fonder som AMF erbjuder. Du kan också välja ny placering 
för kommande inbetalningar. På amf.se/fondutbud ser du vårt fondutbud, årliga avgifter och fondfaktablad.

Denna blankett läses maskinellt. Endast information i rutorna registreras.
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