
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Tilisopimus
APK
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Värdeandelskontoavtal    Nr. 310001_________________  
Blanketten ifylls tydligt textat. Anvisningar på baksidan
Efternamn 
Personbeteckning / FO-nummer
Titel eller yrke
Address
Land
Information
om konto-
havaren
Tilläggsupp-
gifter 
En certifierad kopia av pass, identitetskort, eller körkort utfärdat 1.1.1992 eller senare måste åtföljas i ansökan.
Bilagor   
 
Jag intygar att de uppgifter som lämnats i denna blankett är, efter bästa kunskap och övertygelse, korrekta och
fullständiga. Jag har läst kontovillkoren och accepterar dem. 
Ort och datum     
Kundens underskrift      
Datum och
underskrift
Namnförtydligande
Finlands Värdepapperscentral
Euroclear Finland Ab    
PL 1110, 00101 Helsingfors,  Besökadress: Urho Kekkonens gata 5 C  0800 1 80500 / +358 20 770 6000  Telefax +358 20 770 6656  www.euroclear.com  
Hemort Helsinki  FO-nummer  1061446-0  
Beskattningsland
Postnummer och -anstalt
Bankkonto
IBAN
BIC
Födelseplats
Skatteregistreringsnummer (TIN)

Födelseland 
Förnamn
Nationalitet
Födelsedatum
Telefonnummer		
E-postaddress 
Euroclear Finland hanterar personuppgifter enligt personuppgiftslagen och eventuella andra lagar samt garanterar integritets-skydd vid behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagens registerbeskrivning och noggrannare information angående integritetsskydd kan hittas från Euroclear Finlands hemsida.          
Bekanta Er med värdeandelskontots kontovillkor ("Kontovillkor") och prislistan innan Ni undertecknar värdeandelskontoavtalet. Kontovillkoren och prislistan utgör en del av kontoavtalet, som kunden för egen del godkänner genom att underteckna värdeandelskontoavtalet. 
 
Begärd information baserar sig på, bland annat, på laget om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning, enligt ändrat, samt till avtal med USA om automatisk utbyte av skatteuppgifter (FATCA) och vissa andra länder (CRS), som giltigt genomfört i lagstiftningen. 
 
Anvisningar   
 
Information om kontohavaren 
Information om naturliga eller juridiska personen. 
 
Kontohavaren skall ifylla varje punkt. 
Namnen bör vara ifyllda i samma form som i giltiga identitetsbeviset vilket visats i samband med ansökan. Ifall kontohavaren är en juridisk person, bör juridiska personens officiella namn ifyllas samt samfundsform ifall det inte framgår av officiella namnet. 
 
En person med flerfaldigt/dubbelt medborgarskap bör anmäla varje nationalitet. 
 
Skatteregistreringsnummer (TIN) 
Skattskyldiges personliga skatteidentifikationsnummer i sitt hemland. I Finland används allmänt personbeteckning som skatteregistrerings-nummer. Ifall Ni har frågor angående skatteregistreringsnumret eller skattskyldighet bör Ni rådfråga en skatterådgivare eller kontakta Er lokala skattemyndighet. 
 
Skatterättsliga hemvist / Medborgarskap i USA 
På grund av avtalsenliga skyldigheter (FATCA, CRS, DAC2) och lokal lagstiftning, har kontoförvaltarna i Finland skyldighet att samla in och rapportera information för skatteändamål, ifall kontoinnehavaren har förbindelser till ett land där dessa kontrakt är behöriga. Ifall Ni har frågor angående ärendet, rekommenderar vi att Ni vänder Er till en oberoende skatterådgivare. Personer som är födda i USA, har amerikanskt medborgarskap eller är skattskyldiga i USA skall bifoga ifyllda W-9 eller W-8BEN/W-8BEN-E blanketten tillsammans med värdean-delskontoansökan. 
 
Person i politiskt utsatt ställning 
Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har under det senaste året fungerat för eller som stats- och regeringschefer, ministrar samt ställföreträdande eller biträdande ministrar, parlamentsledamöter eller ledamöter av liknande lagstiftande organ, ledamöter av politiska partiers styrelser, domare i högsta domstolen, författningsdomstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vars beslut inte kan överklagas, utom under exceptionella omständigheter, ledamöter i revisionsrätter eller i centralbankers styrelser, ambassadörer, chargés d'affaires samt höga officerare inom försvarsmakten, ledamöter i statsägda företags förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan, direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster i en internationell organisation. 
 
Nära familjemedlem för en person i politiskt utsatt ställning avses vara make/maka, eller en person som likställs med make/maka, barn och deras makar/makor, eller personer som likställs med make/maka till en person i politiskt utsatt ställning, och föräldrar. 
 
Medarbetare för en person politiskt utsatt ställning avses vara fysiska personer om vilka det är känt att de gemensamt är verkliga huvudmän till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller har andra nära affärsförbindelser med en person i politiskt utsatt ställning eller fysiska personer som är den enda verkliga huvudmannen bakom juridiska enheter eller juridiska konstruktioner om vilka det är känt att de i praktiken har inrättats till förmån en person i politiskt utsatt ställning. 
 
Bankkonto/IBAN Numret på bankkontot till vilket kunden önskar få betalningar (t.ex. dividender). Kontonumret ges i IBAN-form jämte bankens BIC-kod. 
 
Bilagor 
Privatperson En bestyrkt kopia av giltig legitimation (pass eller finländsk kunds identitetskort eller efter 1.1.1992 utfärdat körkort). 
Juridisk person - ett giltigt utdrag ur handels- eller samfundsregistret (ej äldre än 3 månader); 
- bolagsordning eller sammanslutningens stadgar; 
- samfundets beslut (t.ex. styrelseprotokoll eller motsvarande); 
- en aktieägarförteckning eller medlemsförteckning och en utredning av personer (verklig förmånstagare) som utövar bestämmande i 
företaget direkt eller genom indirekt ägande; 
- en beskrivning av företagets affärsrörelse och en utredning av värdeandelskontots användningsändamål; 
- en bestyrkt kopia av undertecknarens identitetsbevis 
- bilaga till kontoavtalet  - levereras på begäran 
  
Andra utredningar som Värdepapperscentralen eller någon annan myndighet kräver skall bifogas också. 
 
Underskrift 
Förändringsanmälan undertecknas av kontohavaren eller intressebevakaren för en omyndig person. För en minderårig skall bägge vårdnadshavare underteckna anmälan. Eventuell ensamvårdnad bör bevisas med ämbetsintyg. Anmälan för en juridisk person undertecknas av en person med prokura. 
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