Aktivering av fonddepå för privatperson (myndig)
Fondandelsinnehav (direktregistrerade fondandelar hos fondbolaget) har den 4 april
överförts till fonddepå hos Fondab. Genom att aktivera fonddepån kommer du att få tillgång
till denna och kan därmed efter inloggning se innehav, köpa- och sälja fondandelar samt
lägga upp ett månadssparande i Cicero Fonders olika fonder. Du skickar således inte längre
uppdrag per post till fondbolaget när du vill göra förändringar i ditt sparande.
Aktiveringen gör du på Cicero Fonders hemsida www.cicerofonder.se. För att komma in i
funktionen för aktivering legitimerar du dig med bank-id. Därefter kommer du att behöva
fylla i en del information och godkänna villkor/avtal som behövs för att fonddepån skall bli
aktiv.
Nedan visas en kort beskrivning av hur det ser ut när du loggar in för att aktivera din
fonddepå (bli kund). När du har passerat alla steg i aktiveringsprocessen kommer ditt
befintliga innehav i Cicero´s fonder synas och du har då möjlighet att själv styra ditt
sparande.
Aktiveringen som beskrivs i detta dokument gäller för myndig privatperson. För omyndiga
fondsparare samt för juridiska personer sker aktivering genom att blanketter skickas till
Fondab. Samtliga fondsparare har informerats om detta i god tid innan flytten till Fondab
genomfördes.
Såhär ser det ut när du loggar in och aktiverar din fonddepå
1. De personuppgifter som visas på denna sidan kommer från Cicero Fonder (Aktieinvest vid
innehav i Aktiespararna Topp Sverige). Här godkänner du Fondabs allmänna villkor och
Behandling av personuppgifter.

2. I det andra steget godkänner du en insynsfullmakt för Cicero Fonder. Insynsfullmakten
innebär att du ger Cicero möjlighet att se dina innehav för att kunna hjälpa till vid frågor.
Fullmakten ger inte behörighet för orderläggning.

3. Regel om faktablad. Här tar du del av informationen gällande KIID och därefter kryssar du
i att du har tagit del av informationen som ges för att kunna gå vidare till nästa steg.

4. Här skall du ange det bankkontonummer som ska vara anslutet till fonddepån.
Bankkontot behövs för att kunna göra uttag och insättningar, till och från depån.
Bankkontot som kopplas till depån behöver vara ett transaktionskonto/lönekonto som
tillhör dig själv. I sista steget behöver du även läsa igenom villkoren för fonddepån som
öppnas i och med aktiveringen samt Fondabs bankgirovillkor. Dessa villkor ska godkännas
och du bekräftar därmed att du har kännedom om Fondabs regler och riktlinjer.

5. Om du har haft ett månadssparande (från eget bankkonto) sedan tidigare så kan du här
välja att fortsätta med ditt tidigare sparande. Om du godkänner ett sådant befintligt
sparande kommer pengar att dras från det bankkonto som du har kopplat till din fondepå
(enligt tidigare steg). Dragningsdag blir samma dag som du tidigare har haft före flytten till
Fondab.
Om månadssparande före flytten till Fondab har skett från annan persons bankkonto
kommer detta inte att visas i denna bild. Ett sådant månadssparande måste registreras
separat i form av en gåva och detta skall göras av den som ger gåvan. Se manual
”Månadsspara som gåva”.

6. Till sist kommer en sammanfattning. Om allt stämmer godkänner du registreringen
genom att klicka på ”signera” i det nedre högra hörnet.

7. När nedanstående sida visas skall du godkänna att Cicero Fonder AB fortsättningsvis skall
ha möjlighet att se ditt fondandelsinnehav (så att vi kan hjälpa dig vid eventuella frågor).
Denna fullmakt visades även tidigare i aktiveringsprocessen (se punkt 2). Fullmakten
godkänns genom att man går längst ner på sidan och klickar på den gröna knappen
”Underteckna nu” allra längs ned på sidan. Då godkänner du fullmakten genom att du
legitimerar dig med bank-id.

8. Efter att du har signerat avtalen (digitalt i föregående steg) behöver du gå igenom en
kundskännedomsprocess genom att svara på (11) frågor. Denna process är obligatorisk
(enligt lag) och något som alla kunder måste gå igenom för att kunna nå sitt innehav.

9. Registrering klar och sidan ”Min sida” visas och klickar du på knappen ”visa innehav” ser
du ditt aktuella fondandelsinnehav. Nu kan du när som helst logga in på din fonddepå via
Cicero Fonders hemsida och styra ditt fondsparande. Du når inloggningen genom att klicka
på knappen ”Mina sidor” som är belägen på hemsidans första sida längst upp till höger.

Om du har frågor om aktiveringen av fonddepån är du hjärtligt välkommen att kontakta
Cicero Fonder på tel 08-440 13 80 eller mejla oss till adressen: backoffice@cicerofonder.se

