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Ansökan om Sparkonto – Omyndig (under 18 år)
För att öppna ett Sparkonto hos HoistSpar vänligen fyll i efterfrågade uppgifter nedan.
Den omyndige företräds av förmyndarna (båda föräldrarna) gemensamt. För att disponera samt göra
uttag från sparkontot krävs signering med giltigt BankID eller e-legitimation av samtliga förmyndare.


Bifoga personbevis utställt på den omyndige där det framgår vem/vilka som är barnets
förmyndare (inhämtas hos Skatteverket). Använd gärna ”Ändamål: Utdrag om
folkbokföringsuppgifter”. Personbeviset ska inte vara äldre än 3 månader.

Ska endast en av två förmyndare öppna konto för den omyndige ska förmyndare erhålla en fullmakt
i original från den andra förmyndaren att ensam öppna och disponera kontot. Bifoga fullmakt i
original till ansökan om endast en av två förmyndare ensam skall kunna öppna och disponera
sparkontot. Den/de förmyndare som skall disponera kontot styrker sin identitet genom elegitimationen.
Förmyndare som gett fullmakt för den andre förmyndaren att öppna och disponera ett sparkonto
styrker sin identitet genom att bifoga vidimerad kopia av svenskt körkort, svenskt pass,
identitetskort utfärdat av svensk myndighet eller svenskt certifierat identitetskort. Vidimeringen ska
innehålla namnförtydligande samt telefonnummer eller adress.
Din ansökan behandlas när HoistSpar har mottagit en komplett ansökan. När en ansökan om
kundprofil beviljats meddelas användaren/användarna via den angivna e-postadressen. HoistSpar
förbehåller sig rätten att avslå en ansökan utan angivande av skäl.
Denna ansökan (6 sidor) ska, ifylld och undertecknad, skickas till:
Hoist Finance AB (publ)
HoistSpar
Box 7848
103 99 Stockholm

Information om kontohavare (omyndig)
Personnummer:

Namn:

Adress:

Postnummer:

Mobiltelefon:

Telefon:
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E-post:

HoistSpar

Tel +46 8555 177 92

Orgnr: 556012-8489

Hoist Finance AB (publ)

Fax +46 8555 177 99

Säte: Stockholm

Box 7848

www.hoistspar.se

info@hoistspar.se

103 99 Stockholm

Ort/Land:
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Val av sparform
Sparkonto Flex
Sparkonto Fast 12 mån
Sparkonto Fast 24 mån
Sparkonto Fast 36 mån
Vad är syftet med sparkontot
Långsiktigt sparande
Tillfälligt sparande
Löpande utgifter
Driftkostnader för min bostad
Sparande till närstående (t.ex. barn)
Annat:
_________________________________________

Varifrån kommer pengarna
Sparande i annat kreditinstitut
Lön/pension
Egen rörelse: lön eller utdelning
Försäljning av t.ex. bostad, bil, båt eller företag
Försäljning av aktier, fonder eller andra finansiella instrument
Vinst från spel
Gåva/arv
Annat:
_________________________________________
Vem kommer sätta in pengarna
Jag som kontohavare (omyndig)
Annan:
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_________________________________________

HoistSpar

Tel +46 8555 177 92

Orgnr: 556012-8489

Hoist Finance AB (publ)

Fax +46 8555 177 99

Säte: Stockholm

Box 7848

www.hoistspar.se

info@hoistspar.se

103 99 Stockholm
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Skattskyldighet i USA
Är kontohavaren amerikansk medborgare, har kontohavaren hemvist i USA eller rätt till permanent
bosättning i USA (s.k. green card holder) eller är kontohavaren på något annat sätt deklarationseller skattskyldig i USA?
(För mer information se vår webbsida www.hoistspar.se under fliken Frågor och svar).

Nej, kontohavaren uppfyller inte något av kraven ovan
Ja, kontohavaren uppfyller ett eller flera av kraven ovan och kan ange amerikanskt TIN nedan
Ja, kontohavaren uppfyller ett eller flera av kraven ovan men har inget amerikanskt TIN och
kommer därför skicka in en W9 blankett
Skatteregistreringsnummer TIN:
_________________________________________

Skattskyldighet i annat land än Sverige eller USA
Har kontohavaren hemvist eller är skattskyldig i ett annat land än Sverige eller USA?
Nej, kontohavaren är inte skattskyldig i något annat land än Sverige eller USA
Ja, kontohavaren är skattskyldig i ett eller flera länder
Om ja, ange vilket land/vilka länder som avses:
____________________________________________________
Skatteregistreringsnummer TIN:
____________________________________________________

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)*
Är kontohavaren, någon i kontohavarens familj eller närstående, en person som har eller har haft
någon av följande roller?
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Nej, varken kontohavaren eller någon i kontohavarens närhet har eller har haft någon av
nedanstående roller
Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
Parlamentsledamot
Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller liknande befattning
Högre tjänstemän vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanks styrande organ
Ambassadör, beskickningschef eller hög officer i försvarsmakten
VD eller styrelseledamot i statsägt företag
Ledande befattning i mellanstatlig organisation eller medlem i dess högsta ledning
HoistSpar

Tel +46 8555 177 92

Orgnr: 556012-8489

Hoist Finance AB (publ)

Fax +46 8555 177 99

Säte: Stockholm

Box 7848

www.hoistspar.se

info@hoistspar.se

103 99 Stockholm
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*Med PEP (person i politiskt utsatt ställning) menas en person, som har eller haft en viktig offentlig funktion eller viss
befattning samt sådana personers närmaste familjemedlemmar eller närmaste medarbetare. Exempel på personer med
politiskt utsatt ställning är stats- och regeringschefer, ministrar, domare inom rättsväsendet, ambassadörer och
parlamentsledamöter samt deras maka/make, partner som jämställs med maka/make, barn och deras makar eller partner,
samt föräldrar.

Övrig information
Av de aktuella allmänna villkoren för Sparkonto Flex och Sparkonto Fast framgår att syftet med att
placera medel skall vara att erhålla avkastning. Om HoistSpar bedömer att kontohavarens
användning av kontot uppenbart strider mot detta syfte betraktar HoistSpar ett sådant användande
som ett väsentligt avtalsbrott och kan komma att säga upp sparkontot med omedelbar verkan.

Uppgifter om uttagskonto för uttag från HoistSpar

OBS! Uttagskonto ska endast anges första
gången som den omyndige ansöker om
sparkonto i HoistSpar

Bank:
Clearingnummer:

Kontonummer:

Jag/vi bekräftar härmed att jag/vi tagit del av och godkänner de aktuella allmänna villkoren
för HoistSpar
Jag/vi bekräftar härmed att jag/vi tagit del av information om insättningsgarantin i enlighet
med bilaga 1
Förmyndare 1
Personnummer:

Namn:

Mobiltelefon:

Telefon:

E-post:

Underskrift och namnförtydligande:

Ort/datum:
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Kom ihåg att underteckna
även på nästa sida!
HoistSpar

Tel +46 8555 177 92

Orgnr: 556012-8489

Hoist Finance AB (publ)

Fax +46 8555 177 99

Säte: Stockholm

Box 7848

www.hoistspar.se

info@hoistspar.se

103 99 Stockholm
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Förmyndare 2
Personnummer:

Namn:

Mobiltelefon:

Telefon:

E-post:

Underskrift och namnförtydligande:
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Ort/datum:

HoistSpar

Tel +46 8555 177 92

Orgnr: 556012-8489

Hoist Finance AB (publ)

Fax +46 8555 177 99

Säte: Stockholm

Box 7848

www.hoistspar.se

info@hoistspar.se

103 99 Stockholm
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Bilaga 1 – Information till insättare

Grundläggande information om skydd för insättningar
Insättningar i: Hoist Finance AB (publ)

Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem (1)

Skyddets begränsning:

950 000 SEK per insättare per kreditinstitut (2)
Följande varumärken ingår i kreditinstitutet: HoistSpar

Om du har fler insättningar hos
samma kreditinstitut:

Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och
det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 950 000 SEK

Om du har ett gemensamt konto
tillsammans med andra personer:

Gränsen på 950 000 SEK gäller för varje insättare separat (3)

Ersättningsperiod om kreditinstitutet
fallerar:

7 arbetsdagar (4)

Valuta:

Ersättning ges i svenska kronor (SEK)

Kontakt:

Postadress: Riksgälden, 103 74 Stockholm
Telefon: 08-613 52 00
E-post: ig@riksgalden.se

Ytterligare information:

www.riksgalden.se

(1) System som ansvarar för skyddet av din insättning
Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om ditt kreditinstitut blir insolvent kommer dina
insättningar under alla omständigheter att återbetalas med upp till 950 000 SEK.
(2) Allmän begränsning för skyddet
Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska
insättarna få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt 950 000 SEK per
kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa
garantinivån. Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 940 000 SEK och ett lönekonto med 15 000 SEK kommer
insättaren enbart att ersättas med 950 000 SEK.
(3) Begränsning för gemensamma konton
Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 950 000 SEK för varje insättare. I vissa fall skyddas
insättningar utöver 950 000 SEK. Ytterligare information finns på www.riksgalden.se
(4) Återbetalning
Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar med upp till 950 000 SEK senast inom 7 arbetsdagar.
Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom
möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid.
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Annan viktig information
Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystem. Undantag för vissa insättningar
anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets webbplats. På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa
produkter är garanterade. Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta det på kontoutdraget.

HoistSpar

Tel +46 8555 177 92

Orgnr: 556012-8489

Hoist Finance AB (publ)

Fax +46 8555 177 99

Säte: Stockholm

Box 7848

www.hoistspar.se

info@hoistspar.se

103 99 Stockholm

