Månadsspara som gåva
Om månadssparande skall ske från annan persons bankkonto än den som är ägare av fonddepån
skall detta läggas upp som en gåva. Detta är exempelvis vanligt då månadssparande skall göras för
minderårigt barn som själv saknar bankkonto. Då kan en gåva läggas upp av någon av
vårdnadshavarna eller av annan person (t ex farmor, farfar eller annan släkting).

1. Första steget är att kontrollera att den person som skall mottaga sparandet har en aktiv
fonddepå hos Fondab (med Cicero´s fonder). Den som skall ge gåvan måste även ta reda på
vilket depå-ID den som skall få månadssparandet har. Depå-ID går att hitta som inloggad
under inställningar samt på själva depåavtalet för den som ska motta månadssparandet.
2. Nästa steg är att den som skall ge gåvan skall registrera sig. Det betyder att gåvogivaren går
igenom processen för ”ny kund” (nås via www.cicerofonder.se och påbörjas genom att klicka
på knappen ”Mina sidor”). Gåvogivaren skall sedan välja att klicka på ”spara som gåva” (och
inte öppna en ny depå). Om den som ger gåvan redan har en fonddepå (med Cicero fonder)
skall man inte registrera sig på nytt, utan gåvan kan registreras som inloggad på
gåvogivarens egen fonddepå.

3. På bilden nedan fyller du i uppgifter om varifrån pengar skall överföras och uppgifter om
personnummer och Depå-ID för mottagaren av gåvan.

Depå-id tillhör en specifik depå dit sparandet sedan kommer att hamna och placeras. Depå-id finns
tillgängligt om man loggar in på depån som tillhör gåvomottagaren och syns under fliken ”min sida”
och ”inställningar (se bild). Men det går även att hitta längst upp på mottagarens depåavtal.

4. Vidare till nästa steg ska gåvogivaren välja vilken fond samt belopp & datum för
månadssparandet. Nedanstående bild är ett exempel på hur denna sida ser ut.

5. I nästa steg ska kunden ta del av Fondabs kostnader och avgifter, och för att gå vidare behöver du
kryssa i rutan längst ned att du har tagit del av dessa.

Observera att den s.k tredjepartsersättningen är en ersättning som Cicero Fonder erlägger till Fondab (belastar
inte dig som kund).

6. I sista steget ska kunden godkänna sparavtalet. Kunden godkänner autogiroanmälan för sparande
till annan person. Eftersom det endast går att månadsspara som gåva behöver kunden godkänna
autogiroanmälan för det månatliga sparandet. Signering sker via Bank-ID genom att klicka på
”underteckna nu”.

Efter signeringen (digitalt undertecknande) är gåvan färdig och kommer att löpa på. När som helst
kan den som sparar som gåva gå in och ändra eller ta bort sparande helt och hållet.

