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Anmodning on,l overførsel af l«onti
På foranLedning af

A/B Margueritien
Ny Carisbergvej t6-24
l-?60 Købenbavn V

Kundenr. 0030599225

anmodes I om at

* opgøre og. overføre fø:qende konEi ned renter til- opgørelsesdagen' og sna-
rest muligt overføre be1øbets ti1, el-Ier trække be1øbet hos os (Reg.nr'
53TL). livis engagementeE er betingeE af særIige indfrj.elsesvilkår, bedes
dette meddel-- os iaden overførs1en.

* overføte følqende peusj-onsordniager efter regLerne i peasionsbeskatnings'
lovens §4i., Såfremt kontiene er negative, bedes I kontakte os rnden over-
førsLen geonemføres.

* overføre de i depot. værende effekter t'il ny VP-konto'

* samtlige st.i11ede sikkerheder overføres. Ejerpaatebreve bedes i relevant
omfang være rligitali.seret, idets vi sa$tidigt beder jer danne og signere
aflysningspåUegning af uEderpant med ArbeJdernes Landsbank, CVR-nr'
3146'lCtZ som anmelder, Anmeldelsens referencenumErer bedes veni-igsL oplyst
og vores mailadresse 53L2@a1-bank.dk skal angives'

* opsige/ophæve/overføre/ændre LiL fripolice føLgendte forsikringer. Hvis
engagemeptset omfatter andre forsikringer, betlnget af et kundeforhold hos
jer, bedes I meddele os det og undlade at slette sådanne forsikringer,
forj,nden godkendei-se foreligger fra os.

Kontonr. KonEotlæe og evt. Bærke gal-do Nyt konconr'
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Følgende biJ.aq/opLysnlnger bedes ti3.setrdt!

* eventueLle erklærlnger
* fortegnelse over beLalingsoverførsLetr, der lkke er tllmel-dt BetaliBgsservice

samt evt. tilne1dlag tiL eIK
* eventuelle PBs-oplysniuger, heruuder aftal-er i leverandørservXce og over-

førselsservlce. Bet,alingstii.ladeLeer må ikke af,ueLdes, da vl overfører dem
* eventuel-t budgeEskema
* eventuelle for eDgagementet stillede eikkerheder
* eventuelLe kontrakter/a1Ionger vedr. særLlge indlån
* for pensionsordnlnger: skemaer 07.008, 0?.015, 07.009 og andre !ødvendige

oplysnlnger

Bemærkninger
* Arbejderaes Landsbank forbeboliter slg ret Ei1 at tilbageføref d,ebltere beJ-øb,

som ikke er anført i overførselsanmodnlugea.

* Vl overeager jeres forpLigEeLger vedrørende lovregulerede indlån, 1 det om-
fang aftal.erne ved overførsIen opfylder lovens krav'

* Hvis I forventer at det vil tage mere end 14 dage, viL vi meget gerne have
besked.

Und.ert,egnede er bekendt med, at der kan være omkostulnger i forbladelse med

a/n uargueritteu
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