
• Valtakirjaan tulee liittää kopiot valtuuttajan sekä valtuutetun voimassaolevista henkilöllisyystodistuksista, 
yhden henkilön oikeaksi todistamina.

• Tämä valtakirja on voimassa kunnes minä/me toimitamme kirjallisen peruutuksen Yhtiölle.
• Tämä valtakirjaa korvaa aiemmin antamani/-mme valtakirjan/-t.
             Kyllä          Ei

(Jos vaihtoehtoa ei anneta, korvaa valtakirja aiemmin annetun/-t valtakirjan/-t).

Yhtiön merkinnät Päivämäärä Allekirjoitus 

Tarkistaja ja hyväksyjä, päivämäärä

Päivämäärä Allekirjoitus

Henkilötodistus (tyyppi, nro) toimitettu

Luovuttanut: Valtuuttaja Valtuutettu

            Peruutettu
(Jos valtakirja palautetaan, tulee 
Yhtiön säilyttää siitä kopio.)

Valtakirja kuolinpesän 
pankkiasioiden hoitamiseksi

Vainajan nimi

Valtuutetun nimi (etunimi, sukunimi) / Yritys (täydellinen nimi)

Katuosoite, postilokero tai vastaava

Vainajan tili-/säilytystilinumero

Vainajan henkilötunnus

Henkilötunnus /Y-tunnus

Puhelin iltaisin (myös suuntanro)

Kuolinpesän 
tiedot

Valtuutettu 1

(valtuutetulla ei 

ole oikeutta 

asettaa ketään 

muuta tilalleen)

Postinumero  Paikkakunta Kansalaisuus ( jos muu kuin Suomi)

Paikka ja päivämäärä  Valtuutetun
allekirjoitus

Valtuutetun henkilötunnus

Valtuuttajien 
(kuolinpesän 
osakkaiden) 
allekirjoitukset

Paikka ja päivämäärä

Valtuuttajan henkilötunnus

Paikka ja päivämäärä

Valtuuttajan henkilötunnus
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1. Oikeus saada tietoa kuolinpesän tilitilanteesta ja kuolinpesän tilin/tilien 
hoidosta Nordnet Bank AB:ssa (Yhtiö).

2. Oikeus solmia sopimuksia tai lopettaa sopimuksia talletuksista ja tileistä 
Yhtiössä, mukaan lukien muut asiaan kuuluvat sopimukset (kuten 
esimerkiksi hallussapitosopimus ja sopimus optioista).

3. Oikeus hankkia, myydä ja hallita arvopapereita ja muita oikeuksia (kuten 
esimerkiksi optioita ja rahasto-osuuksia).

4. Oikeus asettaa vakuuksia ja solmia sitoumuksia Yhtiön kanssa koskien 
otettuja luottoja sekä muita tili-/säilytystilisopimuksen ja siihen 
liittyvien erityissopimusten mukaisia velvollisuuksia, kuten sitoumus 
marginaalivakuudesta optioilla ja termiineillä käytävässä kaupassa.

5. Oikeus Tukholman pörssissä ja/tai muussa 
arvopaperikauppojenselvitysorganisaatiossa tehdä panttisopimuksia ja 
asettaa vakuuksia kauppasopimuksen vakuudeksi optioille ja termiineille.

6. Oikeus sanoa irti, nostaa ja kuitata rahavaroja, arvopapereita ja muita 
varoja, joita kuolinpesällä on Yhtiössä.

Tämä valtakirja koskee yllämainittua tili-/säilytystilinumeroa.

Mikäli kaksi tai useampi henkilöä ilmoitetaan valtuutetuiksi, kullakin on valtakirjan 
perusteella oikeus toimia yksin.
 

Puhelin päivisin (myös suuntanro)

Valtuutetun allekirjoitus

Nimenselvennys

Valtuuttajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Valtuuttajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Valtakirjan laajuus
Tähän valtakirjaan ei saa lisätä eikä siitä saa poistaa valtuutuksia.
 
Tällä asiakirjalla annan/annamme valtuutetulle täydet oikeudet toimia 
lukuuni/lukuumme.

Mikäli valtuuttaja ja/tai valtuutettu ovat juridisia henkilöitä, mukaan tulee liittää asiakirja (ei vanhempi kuin 3 kk), josta käy ilmi yrityksen nimenkirjoitusoikeudet.
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