Uppsägning av Fondplaceringstjänst och fullmakt

Namn

Personnummer (10 siffror)

Undertecknad säger härmed upp Cicero Fondplaceringstjänst gällande:



Länsförsäkringar

Förs nr:



SEB

Förs nr:



Skandia

Förs: nr



SPP

Förs nr:



PPM

Undertecknad ansvarar själv för byten från den dag uppsägningen kommit Cicero Fonder tillhanda och
ankomststämplats. Uppsägning av fullmakt skall göras på Ciceros uppsägningsblankett ”Uppsägning
av Fondplaceringstjänst och fullmakt”. Undertecknad har även ansvar att meddela uppsägningen
till respektive institution/bolag enligt information på nästa sida.

Underskrift
Genom min underskrift intygar jag att jag har tagit del av och godkänner villkoren för uppsägning.
Ort och datum

Namn förmedlare

Namnteckning

Förmedlande bolag

Namnförtydligande

E-mail:

Blanketten skickas till: Cicero Fonder AB, Box 7188, 103 88 Stockholm

Att tänka på vid uppsägning:


SEB

Denna uppsägningsblankett skickas till Cicero Fonder och särskild
uppsägningsblankett skickas till SEB, blanketten finns på
www.cicerofonder.se Fondplaceringstjänst/blanketter.



Skandia

Denna uppsägningsblankett skickas till Cicero Fonder, kontakta även
Skandia om ändring i förvaltningen.



SPP

Denna uppsägningsblankett skickas till Cicero Fonder, kontakta även SPP
om ändring i förvaltningen.



Länsförsäkringar,
PPM

Denna uppsägningsblankett skickas till Cicero Fonder. Förvaltningen
upphör sedan genom eget fondbyte.



Danica, Folksam

Förvaltningen upphör genom eget fondbyte

Allmänna villkor 2009:04
1. Undertecknad uppdrar åt Cicero Fondplaceringstjänst (nedan kallat Cicero) att enligt bestämmelserna i detta avtal
förvalta det kapital som undertecknad har i de företag och institut som angivits på sida 1 detta dokument (nedan kallat
bolaget).
2. Cicero skall utifrån valt portföljalternativ placera kapitalet med tanke på god kapitaltillväxt på lång sikt.
3. Cicero skall på eget initiativ och utan att höra undertecknande placera och omplacera kapital på så sätt Cicero finner
lämpligt vid varje givet tillfälle. Detta sker genom placeringar i de värdepappersfonder som står till förfogande hos
bolaget. Undertecknad godkänner att placeringar och omplaceringar av kapitalet verkställs uteslutande av Cicero.
Fonduppdragsbekräftelser avseende köp och försäljningar för undertecknandes räkning tillställes endast Cicero.
Cicero ansvarar inte för det ekonomiska resultatet av fondplaceringar förutsatt att bestämmelserna i detta avtal
uppfylls eller Cicero annars hanterat uppdraget med vederbörlig omsorg. Bolaget ansvarar inte på något sätt för det
ekonomiska resultatet av placeringarna förutsatt att bestämmelserna i detta avtal uppfylls.
4. Cicero har rätt att inhämta värden, andelar samt historik för undertecknads räkning och även att vidarebefordra denna
information till undertecknades försäkringsförmedlare/rådgivare.
5. Utöver bolagets ordinarie avgifter, uttages en avgift för förvaltningstjänsten. Cicero har rätt att ta ut avgiften genom
försäljning av andelar eller via separat faktura. Cicero reserverar sig mot eventuella prisändringar.
6. Cicero är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndigheters åtgärd, krigshändelser, strejk, lockout, bojkott,
blockad eller liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Cicero själv
vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Cicero är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som
uppkommer om Cicero varit normalt aktsam. I inget fall utgår ersättning från Cicero för följdskada.
7. Det åligger på fondplaceringsberättigad att inom 14 dagar från det att uppdraget tillsänts Cicero att kontrollera så att
fondplaceringstjänsten aktiverats på respektive fondförsäkringsavtal. Vid misstanke om att tjänsten ej har aktiverats
på samtliga översända fondbytesuppdrag skall ansvarig förmedlare omgående kontaktas för att utreda om så är fallet.
Notera att vid nystartad försäkring aktiveras tjänsten först i samband med att första premien investerats.
8. Undertecknad är medveten om att av Cicero förvaltat kapital kan öka såväl som minska i värde och att inga garantier
om förvaltningens utfall kan ges. Historisk utveckling utgör inte någon utfästelse om framtida värdeutveckling.
9. Ingår sparplan i någon av undertecknads anmälda bolag på detta dokuments framsida så upphör de att gälla.
10. Undertecknad har tagit del av Ciceros förköpsinformation samt vald portföljs faktablad.
11. Undertecknad godkänner att Cicero registrerar mina uppgifter i sitt kund/dataregister. De personuppgifter som
bolaget inhämtar och behandlar med stöd av denna fullmakt skall hanteras i överenskommelse med
Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser. Undertecknad medger att personuppgifterna används för
marknads- och kundanalyser samt metod- och affärsutveckling.
12. Denna fullmakt gäller tillsvidare. Undertecknad och Cicero har rätt att skriftligen säga upp den till upphörande med
omedelbar verkan. Cicero har dock rätt att erhålla avgift, enligt punkt 5 ovan, fram till avtalets upphörande, inbetald
årsavgift återbetalas inte. Cicero äger rätt vid utebliven betalning att begära ersättning för betalningspåminnelser,
inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt svensk lag. Cicero har rätt att överlåta denna fullmakt till annan juridisk
person, som innehar erforderliga avtal.

