
Tarkistuslista säilytystilin 
lopettamiseen liittyen

Tämän tarkistuslistan avulla voit varmistaa, että lopetuslomakkeesi on täytetty oikein. 

Sinun tulee täyttää: 
 Nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
 Säilytystilinumero
 Vastaanottava pankki ja pankkitilinumero rahansiirroissa 
 Vastaanottava pankki ja arvo-osuustilinumero arvopapereiden siirtoa varten 
 Paikka ja päivämäärä
 Allekirjoitus ja nimenselvennys
 
Älä unohda liittää mukaan kopiota voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta

Onko tililläsi arvopapereita ja/tai rahastoja?
 Jos haluat siirtää osakkeesi toiseen säilyttäjäyhteisöön, ota yhteyttä vastaanottavaan 
 säilyttäjäyhteisöön.
 Jos haluat myydä arvopaperisi tai rahasto-osuutesi, voit tehdä sen: 
 Kirjautumalla palveluun
 Ottamalla yhteyttä meklareihin puhelimitse: 020 198 5898 

Muista, että voit siirtää käteisvaroja ja arvopapereita vain omalle tilillesi

Haluatko sulkea alaikäisen asiakkaan tilin?
 Kopiot huoltajien voimassa olevista henkilöllisyystodistuksista
 Nordnet siirtää käteisvarat vain alaikäisen omalle tai huoltajan nimissä olevalle vastatilille 

Huomioithan, että sinun tulee tulostaa kaikki tarvitsemasi raportit (9A, osinkoraportti jne.)
Nordnetin palvelusta ennen säilytystilin lopetus -lomakkeen toimittamista.

Lähetä asiakirjat osoitteeseen:

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike 
Yliopistonkatu 5
00100 HELSINKI  

Käsittelemme säilytystilin lopetuslomakkeen, kun olemme vastaanottaneet kaikki 
tarvittavat asiakirjat. 

Nordnet Bank AB  Suomen sivuliike Yliopistonkatu 5 FIN–00100 Helsinki Puhelin: +358 (0)20 198 5898 
Faksi: +358 (0)20 198 5899 Sähköposti: asiakaspalvelu@nordnet.fi www.nordnet.fi Y-tunnus: 2329589-2 



Säilytystilin haltija

Sähköpostiosoite

Vastaanottava pankki

Paikka Päivämäärä

Paikka ja päivämäärä

Huomioithan, että sinun tulee tulostaa kaikki tarvitsemasi raportit (9A, osinkoraportti jne.) 
Nordnetin palvelusta ennen kuin lähetät lopetuslomakkeen Nordnetiin. 

Allekirjoitus (molempien huoltajien allekirjoitus, jos Asiakas on alaikäinen)

Vastaanottava pankki

En ole käyttänyt palvelua

Haluan yhdistää tilini Nordnetissä

Jatkan sijoittamista muualla

Lopetan osakkeisiin/rahastoihin sijoittamisen

Haluan muuttaa säästämisen muotoa

Olen tyytymätön Nordnetin palveluihin

Asiakas

Käteisvarat
siirto

Allekirjoitus

Nordnet

Arvopaperit
siirto

Tilin 
lopettamisen 
syy

Nordnet Bank AB  Suomen sivuliike Yliopistonkatu 5 FIN–00100 Helsinki Puhelin: +358 (0)20 198 5898 
Faksi: +358 (0)20 198 5899 Sähköposti: asiakaspalvelu@nordnet.fi www.nordnet.fi Y-tunnus: 2329589-2 

Lomake tulee toimittaa nordnetille alkuperäisenä. 
Liitä mukaan kopio voimassaolevasta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksestasi.

Kopio henkilöllisyystodistuksestasi tähän

Säilytystilin lopetus

Henkilötunnus / Y-tunnus

Puhelinnumero

Säilytystilinumero

Tilinumero vastaanottavassa pankissa 

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Säilytystili-/Arvo-osuustilinumero vastaanottavassa pankissa
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