Avaroni fondide püsikorralduse sõlmimine Swedbanki kaudu
ERAKLIENT
Püsikorralduse sõlmimine fondide ostuks Swedbanki erakliendi internetipangas
Fondidesse regulaarseks investeerimise jaoks püsikorralduse sõlmimiseks peab eelnevalt olema avatud
väärtpaberikonto (algab numbriga 99…). Väärtpaberikonto avamiseks leiate juhised järgmisel lehel.
•
•
•
•

Sisenege erakliendi internetipanka (www.swedbank.ee)
Pangateate saatmiseks valige ülevalt menüüribalt ümbriku ikoon ning sealt „Kirjuta meile pangateade“
Pangateate teema „Säästmine ja investeerimine“.
Sisusse kirjutage avaldus (asendage sulgudes olevad andmed enda andmetega):
Kellele: TA@swedbank.ee
Avaroni fondide registripidaja
Palun registreerida minu väärtpaberikontole püsikorraldus Avaroni fondiosakute
märkimiseks vastavalt allolevatele andmetele.
Ees- ja perekonnanimi: [Investori nimi]
Isikukood: [Investori isikukood]
Väärtpaberikonto number: [Investori väärtpaberikonto number Swedbankis]
Arvelduskonto number: [Investori arvelduskonto number, mis on seotud
väärtpaberikontoga]
Investeeritav summa: [XXX EUR]
Minimaalne kontojääk: [Summa, alla mille kontojääk peale püsikorralduse
summat ei tohiks jääda (kui kontol ei ole piisavalt vahendeid, siis püsikorraldust
ei tehta)]
Sagedus: kord kuus
Investeeringu kuupäev: [soovitud päev, millal soovite investeerida, näiteks 10-s]
Fondi nimi ja ISIN: [Avaroni Privaatportfelli Fond ISIN EE3500100922 /Avaron
Areneva Euroopa Fondi D-osak ISIN EE3600108866] - valige üks fond, millesse
soovite regulaarselt investeerida

Peale pangateate saamist vormistab Swedbank Teie kontol püsikorralduse fondi investeerimiseks soovitud
kuupäeval. Püsikorralduse muutmiseks tuleb saata samuti pangateade samale adressaadile, lõpetada saab
püsikorraldust ka internetipangas.
Teenustasu: Püsikorraldusega märkimine 0.75 eurot tehing.

ÄRIKLIENT
Püsikorralduse sõlmimine fondide ostuks Swedbanki ärikliendi internetipangas
Fondidesse regulaarseks investeerimise jaoks püsikorralduse sõlmimiseks peab eelnevalt olema avatud
väärtpaberikonto (algab numbriga 99…). Väärtpaberikonto avamiseks leiate juhised järgmisel lehel.
•
•
•
•

Sisenege ärikliendi internetipanka (www.swedbank.ee)
Pangateate saatmiseks valige ülevalt menüüribalt ümbriku ikoon ning sealt „Kirjuta meile pangateade“
Pangateate teema „Säästmine ja investeerimine“.
Sisusse kirjutage avaldus (asendage sulgudes olevad andmed enda ettevõtte andmetega):
Kellele: TA@swedbank.ee
Avaroni fondide registripidaja
Palun registreerida minu väärtpaberikontole püsikorraldus Avaroni fondiosakute
märkimiseks vastavalt allolevatele andmetele.
Ettevõtte nimi: [Ettevõtte nimi]
Registrikood: [Ettevõtte registrikood]
Väärtpaberikonto number: [Ettevõtte väärtpaberikonto number Swedbankis]
Arvelduskonto number: [Ettevõtte arvelduskonto number, mis on seotud
väärtpaberikontoga]
Investeeritav summa: [XXX EUR]
Minimaalne kontojääk: [Summa, alla mille kontojääk peale püsikorralduse
summat ei tohiks jääda (kui kontol ei ole piisavalt vahendeid, siis püsikorraldust ei
tehta)]
Sagedus: kord kuus
Investeeringu kuupäev: [soovitud päev, millal soovite investeerida, näiteks 10-s]
Fondi nimi ja ISIN: [Avaroni Privaatportfelli Fond ISIN: EE3500100922 /Avaron
Areneva Euroopa Fondi D-osak ISIN: EE3600108866] - valige fond, millesse soovite
regulaarselt investeerida

Peale pangateate saamist vormistab Swedbank Teie kontol püsikorralduse fondi investeerimiseks soovitud
kuupäeval. Püsikorralduse muutmiseks tuleb saata samuti pangateade samale adressaadile, lõpetada saab
püsikorraldust ka internetipangas.
Teenustasu: Püsikorraldusega märkimine 0.75 eurot tehing.

