
A
X

K
V

01
0P

L 
   

 0
4.

19
 

N
or

de
a 

B
an

k 
O

yj
, S

at
am

ar
ad

an
ka

tu
 5

, 0
00

20
 N

O
R

D
E

A
, k

ot
ip

ai
kk

a 
H

el
si

nk
i, 

Y
-tu

nn
us

 2
85

83
94

-9
 1  (3)

Valtakirja kuolinpesän  
kulutilin avaamiseen  

Tiedot vainajasta
KuolinpäiväVainajan henkilötunnusVainajan nimi

Tiedot valtuutuksesta
Valtuutetun henkilötunnus

Valtuutus 
  
Valtuutetulla on oikeus sopia Nordea Bank Oyj:n (jäljempänä Nordea) kanssa sähköisestä asioinnista kuolinpesän erääntyvien laskujen 
maksamisessa sekä muissa kuolinpesän hoitamiseen liittyvissä toimenpiteissä. 
 
Valtuutetulla on oikeus yllä sanottua tarkoitusta varten: 
 
• Sopia kuolinpesän kulutilin avaamisesta sekä vastaanottaa ja hyväksyä tilisopimuksen ehdot kaikkien osakkaiden puolesta (ks. kulutilin ehdot 
valtakirjan liitteenä). 
 
• Siirtää kulutilille enintään 10.000 euroa kuolinpesän muilta Nordeassa olevilta tileiltä. 
 
• Myydä kuolinpesän arvo-osuuksia ja rahastoja sekä siirtää tästä saatavia varoja kulutilille laskujen maksamista varten. 
 
• Maksaa kulutililtä laskuja ja tehdä tilisiirtoja, sisältäen tilisiirrot myös osakkaille. 
 
• Antaa kulutiliä koskevaan sopimukseen liittyen Nordealle: 
 - Tiedot, jotka Nordea asiakkaan tuntemisvelvollisuuden nojalla edellyttää kuolinpesästä; 
 - Vakuutus siitä, että Nordealle on tilisopimuksen yhteydessä annettu oikeat tiedot kuolinpesän osakkaista, sekä 
 - Sitoumus, jolla kaikki tilisopimukseen kirjatut osakkaat sitoutuvat yhteisvastuullisesti korvaamaan Nordealle kaiken sen vahingon,  
    joka voi aiheutua muun kuin tilisopimukseen kirjatun osakkaan Nordealle esittämästä laillisesta vaatimuksesta. 
 
• Lopettaa ja irtisanoa kulutili. 
 
• Lopettaa ja irtisanoa muut kuolinpesän tilit, jos niillä ei ole enää varoja kulutilille siirtämisen jälkeen, sekä lopettaa muutkin kuolinpesän 
käyttämättömät palvelut ja sopimukset Nordeassa. Valtuutuksen nojalla ei voida kuitenkaan lopettaa kuolinpesän tallelokerosopimusta eikä 
vastaanottaa pankin vakuustilillä säilytettäviä arvopapereita, kuten asunto-osakekirjaa tai kiinteistön panttikirjaa. 
 
  
 

Valtuutetun nimi

Valtuuttajan henkilötunnusValtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

  
1. Sähköisesti Nordean  
    Omaposti-palvelussa

Omaposti-palveluun voit kirjautua Nordean ja muiden suomalaisten pankkien verkkopankkitunnuksilla. 
Löydät Omapostin verkkosivuiltamme osoitteesta: 
https://www.nordea.fi/omaposti 
  
Kukin osakas voi toimittaa oman valtakirjansa Omapostilla. Voit toimittaa valtakirjan sähköisesti 
täytettynä ilman omakätistä allekirjoitusta. Pelkästään sähköisesti täytetty valtuutus on sitova, kun se on 
toimitettu pankille Omapostilla. Voit vaihtoehtoisesti allekirjoittaa ja skannata valtuutuksen.   

  
2. Postitse omakätisesti 
    allekirjoitettuna

Valtakirjan voi lähettää ilman postimaksua osoitteeseen: 
Nordea Bank Oyj 
Operations Finland  / Estates 
5001230-2101 
00006 VASTAUSLÄHETYS 
  
Osakkaat voivat yhdessä allekirjoittaa saman valtakirjan tai kukin osakas voi allekirjoittaa oman  
valtakirjan.

Voit toimittaa tämän tilisopimuksen liitteen Nordealle seuraavilla tavoilla:
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Valtakirja kuolinpesän  
kulutilin avaamiseen  

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Henkilötunnus

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Henkilötunnus

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Henkilötunnus

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Henkilötunnus

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Henkilötunnus

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Henkilötunnus

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Henkilötunnus

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Henkilötunnus

Kuolinpesän osakkaat
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Valtakirja kuolinpesän  
kulutilin avaamiseen  

1. Kuolinpesän kulutiliä koskeva liite tilisopimukseen 
Tämä liite sisältää tilinomistajana olevan kuolinpesän yllä yksilöityyn 
tiliin sovellettavat lisäehdot, joista sovitaan pankin ja kuolinpesän 
osakkaiden välillä. 
 
Tilin avaamisesta voidaan sopia kuolinpesän selvityksen 
alkuvaiheessa, kun pankille toimitetut asiakirjat, joista osakkaat 
ilmenevät, eivät ole kattavia. Pankki voi sopia tilin avaamisesta 
perustuen tilin avaamishetkellä tiedossa ja saatavilla oleviin tietoihin 
kuolinpesän osakkaista. 
 
Tili on tarkoitettu jakamattoman kuolinpesän erääntyvien laskujen 
maksamiseen sekä muihin kuolinpesän hoitamiseen liittyviin 
perintökaaren (5.2.1965/40) mukaisiin toimenpiteisiin, jotka eivät siedä 
viivytystä ja jotka voidaan suorittaa, vaikkei kaikkien osakasten 
suostumusta saada hankituksi. Tililtä on mahdollista tehdä tilisiirtoja 
myös osakkaille. 
 
Osakkailla tarkoitetaan henkilöitä, jotka on kuolinpesän osakkaana 
kirjattu tähän tilisopimukseen.  Jos tilisopimuksen tekemisen jälkeen 
käy ilmi, että kuolinpesään kuuluu lisäksi muita osakkaita, 
tilisopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet koskevat vain 
tähän tilisopimukseen kirjattuja osakkaita. 
 
2. Tilinkäyttöä koskevat rajoitukset 
Tilille voidaan tehdä tilisiirtoja kuolinpesän muilta Nordeassa olevilta 
tileiltä. Tilille siirrettävä määrä voi olla yhteensä enintään 10.000 
euroa, niin että summa voidaan siirtää tilille joko kerralla tai osissa. 
 
Tilille ei voi vastaanottaa tilisiirtoja muilta kuin kuolinpesän Nordeassa 
olevilta tileiltä eikä tilille voi tehdä käteistalletuksia. Kuolinpesälle 
saapuvat maksut ja muut tilisiirrot tulee ohjata kuolinpesän muille 
tileille. 
 
3. Käyttöoikeudet ja tilin liittäminen verkkopankkipalveluun 
Osakkaat voivat valtuuttaa yhden tai useamman saamaan tiliin 
käyttöoikeuden ja liittämään tilin käyttöoikeuden haltijan 
verkkopankkipalveluun sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi. 
 
Kukin osakkaista voi peruuttaa antamansa tilin käyttöoikeutta ja 
verkkopankkipalveluun liittämistä koskevan valtuutuksen ilmoittamalla 
siitä pankille. Peruutuksen jälkeen käyttöoikeuden antaminen ja tilin 
liittäminen käyttöoikeuden haltijan verkkopankkipalveluun edellyttää 
kultakin osakkaalta uutta valtuutusta. 
 
4. Kuolinpesän asiakirjojen esittäminen 
Kuolinpesän osakkaiden selvittämistä varten pankille on esitettävä 
vähintään vainajan virkatodistus sekä mahdollisimman kattavasti 
muutkin tilisopimuksen tekemisen hetkellä tiedossa ja saatavilla olevat 
kuolinpesän asiakirjat, joista osakkaat ilmenevät. Pankilla on oikeus 
tarvittaessa vaatia osakkailta lisäselvitystä. 
 
5. Osakastietojen oikeellisuutta koskeva vakuutus ja sitoumus 
Perintökaaren mukaan osakkaiden tulee pesän selvittämistä varten 
yhteisesti hallita pesän omaisuutta. Osakkaita ovat perilliset, 
yleistestamentin saajat sekä eloonjäänyt puoliso, jos puolisolla on 
avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. 
 
Osakkaat vakuuttavat pankille, ettei kuolinpesään kuulu muita 
osakkaita kuin tähän tilisopimukseen kirjatut osakkaat. Osakkaat 
vastaavat siitä, että kaikki osakkaat on kirjattu tilisopimukseen 
kuolinpesän asiakirjoista ilmenevien tietojen ja perintökaaren 
mukaisesti. 
 
Osakkaat vakuuttavat lisäksi pankille: 
• Ilmoittavansa pankille, jos aiemmasta tiedosta poiketen ilmenee, että 
kuolinpesään kuuluu tähän tilisopimukseen kirjattujen henkilöiden 
lisäksi muu osakas; 

• Ettei vainajalla ole entistä puolisoa tai aiemmin kuolleen puolison 
perillistä, jolla olisi avio-oikeussuhteen perus-teella oikeus osallistua 
kuolinpesän hallintoon; 
• Ettei kuolinpesän omaisuus ole pesänselvittäjän tai testamentin 
toimeenpanijan hallinnossa; 
• Olevansa tietoisia, että jos joku osakkaista on alaikäinen tai 
edunvalvonnassa, kuolinpesän varojen siirtäminen osakkaille voidaan 
katsoa varojen jakamiseksi, johon edunvalvoja voi holhoustoimesta 
annetun lain (1.4.1999/442) mukaan tarvita holhousviranomaisen lu-
van sopia päämiehensä puolesta omaisuuden ositukses-ta tai 
perinnönjaosta, sekä mahdollisessa eturistiriitati-lanteessa 
edunvalvojan sijaisen. 
 
Tilisopimukseen kirjatut osakkaat sitoutuvat yhteisvastuullisesti 
korvaamaan pankille kaiken sen vahingon, joka pankille mahdollisesti 
aiheutuu muun kuin tähän tilisopimukseen kirjatun osakkaan pankille 
esittämästä laillisesta vaatimuksesta, jos tätä osakasta olisi tullut 
perintökaaren mukaan kuulla kuolinpesän omaisuudesta 
määrättäessä. 
 
6. Pankin vastuuvapaus mahdollisista vaikutuksista perinnöstä 
luopumiseen ja osakkaan velkavastuuseen 
Osakkaat ovat tietoisia, että tilin avaaminen ja käyttäminen saatetaan 
perintökaaren mukaan katsoa toimeksi, jonka perusteella osakkaan 
on katsottava ottaneen perinnön vastaan, millä voi olla vaikutusta 
oikeuteen luopua perinnöstä.   
 
Perintökaaren mukaan ositusta tai perinnönjakoa ei saa toimittaa, 
ennen kuin kaikki kuolinpesän velat on maksettu tai niistä on asetettu 
maksun turvaava vakuus. Osakkaat ovat tietoisia, että mikäli tililtä 
siirretään varoja osakkaille ennen kaikkien kuolinpesän velkojen 
maksamista, heille voi perintökaaren mukaan aiheutua tästä 
henkilökohtainen palautus- tai korvausvelvollisuus. 
 
Pankki ei ole vastuussa siitä, jos tilin avaamisesta tai käyttämisestä 
aiheutuu osakkaille yllä sanottuja oikeusvaikutuksia. 
 
7. Pankin oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöä 
Pankilla on oikeus kieltäytyä tilin käytöstä, jos pankilla on syytä epäillä 
tilin väärinkäyttöä, tai jos tilisopimukseen kirjatut osakkaat poikkeavat 
kuolinpesän asiakirjojen tiedoista. 
 
8. Tilin irtisanominen ja purkaminen 
Sen lisäksi, mitä yksityishenkilöiden tilin yleisissä ehdoissa on sovittu, 
pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus ja siihen liittyvät palvelut, jos: 
• Ilmenee, ettei kaikkia kuolinpesän osakkaita ole kirjattu tähän 
tilisopimukseen; 
• Pankille ei toimiteta sen edellyttämää lisäselvitystä kuolinpesän 
osakkaista; 
• Tilille ohjataan saapuvia tilisiirtoja; 
• Tiliä muuten käytetään tilisopimuksen ehtojen vastaisesti. 
 
Pankilla on oikeus purkaa tilisopimus ja siihen liittyvät palvelut 
päättymään heti, jos sopimusrikkomus on olennainen tai jos pankilla 
on perusteltu syy epäillä tilin väärinkäyttöä. 
 
9. Tilisopimukseen sovellettavat ehdot 
Tähän tilisopimukseen sovelletaan kuolinpesän kulutiliä koskevien 
ehtojen lisäksi käyttötilin erityisiä ehtoja, yksityishenkilöiden tilin yleisiä 
ehtoja sekä kulloinkin voimassa olevia maksujenvälitystä koskevia 
yleisiä ehtoja. Mikäli kuolinpesän kulutiliä koskevat ehdot poikkeavat 
tilisopimuksen muista ehdoista, sovelletaan näitä kulutiliä koskevia 
ehtoja. 
 
Osakkaat ovat vastaanottaneet näiden kuolinpesän kulutiliä koskevien 
ehtojen lisäksi tilisopimuksen erityiset ehdot ja siihen liittyvät 
yksityishenkilöiden tilin yleiset ehdot sekä pankin tilisopimuksen 
allekirjoitushetkellä voimassa olevat maksujenvälitystä koskevat 
yleiset ehdot 
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Valtakirja kuolinpesän 
kulutilin avaamiseen                  
Tiedot vainajasta
Tiedot valtuutuksesta
Valtuutus
 
Valtuutetulla on oikeus sopia Nordea Bank Oyj:n (jäljempänä Nordea) kanssa sähköisestä asioinnista kuolinpesän erääntyvien laskujen maksamisessa sekä muissa kuolinpesän hoitamiseen liittyvissä toimenpiteissä.Valtuutetulla on oikeus yllä sanottua tarkoitusta varten:• Sopia kuolinpesän kulutilin avaamisesta sekä vastaanottaa ja hyväksyä tilisopimuksen ehdot kaikkien osakkaiden puolesta (ks. kulutilin ehdot valtakirjan liitteenä).• Siirtää kulutilille enintään 10.000 euroa kuolinpesän muilta Nordeassa olevilta tileiltä.• Myydä kuolinpesän arvo-osuuksia ja rahastoja sekä siirtää tästä saatavia varoja kulutilille laskujen maksamista varten.• Maksaa kulutililtä laskuja ja tehdä tilisiirtoja, sisältäen tilisiirrot myös osakkaille.• Antaa kulutiliä koskevaan sopimukseen liittyen Nordealle:         - Tiedot, jotka Nordea asiakkaan tuntemisvelvollisuuden nojalla edellyttää kuolinpesästä;         - Vakuutus siitä, että Nordealle on tilisopimuksen yhteydessä annettu oikeat tiedot kuolinpesän osakkaista, sekä         - Sitoumus, jolla kaikki tilisopimukseen kirjatut osakkaat sitoutuvat yhteisvastuullisesti korvaamaan Nordealle kaiken sen vahingon, 
            joka voi aiheutua muun kuin tilisopimukseen kirjatun osakkaan Nordealle esittämästä laillisesta vaatimuksesta.• Lopettaa ja irtisanoa kulutili.• Lopettaa ja irtisanoa muut kuolinpesän tilit, jos niillä ei ole enää varoja kulutilille siirtämisen jälkeen, sekä lopettaa muutkin kuolinpesän käyttämättömät palvelut ja sopimukset Nordeassa. Valtuutuksen nojalla ei voida kuitenkaan lopettaa kuolinpesän tallelokerosopimusta eikä vastaanottaa pankin vakuustilillä säilytettäviä arvopapereita, kuten asunto-osakekirjaa tai kiinteistön panttikirjaa.
 
 
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
 
1. Sähköisesti Nordean 
    Omaposti-palvelussa
Omaposti-palveluun voit kirjautua Nordean ja muiden suomalaisten pankkien verkkopankkitunnuksilla. Löydät Omapostin verkkosivuiltamme osoitteesta:
https://www.nordea.fi/omaposti
 
Kukin osakas voi toimittaa oman valtakirjansa Omapostilla. Voit toimittaa valtakirjan sähköisesti täytettynä ilman omakätistä allekirjoitusta. Pelkästään sähköisesti täytetty valtuutus on sitova, kun se on toimitettu pankille Omapostilla. Voit vaihtoehtoisesti allekirjoittaa ja skannata valtuutuksen.   
 
2. Postitse omakätisesti
    allekirjoitettuna
Valtakirjan voi lähettää ilman postimaksua osoitteeseen:
Nordea Bank Oyj
Operations Finland  / Estates
5001230-2101
00006 VASTAUSLÄHETYS
 
Osakkaat voivat yhdessä allekirjoittaa saman valtakirjan tai kukin osakas voi allekirjoittaa oman 
valtakirjan.
Voit toimittaa tämän tilisopimuksen liitteen Nordealle seuraavilla tavoilla:
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Paikka ja päiväys
Henkilötunnus
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Paikka ja päiväys
Henkilötunnus
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Paikka ja päiväys
Henkilötunnus
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Paikka ja päiväys
Henkilötunnus
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Paikka ja päiväys
Henkilötunnus
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Paikka ja päiväys
Henkilötunnus
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Paikka ja päiväys
Henkilötunnus
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Paikka ja päiväys
Henkilötunnus
Kuolinpesän osakkaat
1. Kuolinpesän kulutiliä koskeva liite tilisopimukseenTämä liite sisältää tilinomistajana olevan kuolinpesän yllä yksilöityyn tiliin sovellettavat lisäehdot, joista sovitaan pankin ja kuolinpesän osakkaiden välillä.Tilin avaamisesta voidaan sopia kuolinpesän selvityksen alkuvaiheessa, kun pankille toimitetut asiakirjat, joista osakkaat ilmenevät, eivät ole kattavia. Pankki voi sopia tilin avaamisesta perustuen tilin avaamishetkellä tiedossa ja saatavilla oleviin tietoihin kuolinpesän osakkaista.Tili on tarkoitettu jakamattoman kuolinpesän erääntyvien laskujen maksamiseen sekä muihin kuolinpesän hoitamiseen liittyviin perintökaaren (5.2.1965/40) mukaisiin toimenpiteisiin, jotka eivät siedä viivytystä ja jotka voidaan suorittaa, vaikkei kaikkien osakasten suostumusta saada hankituksi. Tililtä on mahdollista tehdä tilisiirtoja myös osakkaille.Osakkailla tarkoitetaan henkilöitä, jotka on kuolinpesän osakkaana kirjattu tähän tilisopimukseen.  Jos tilisopimuksen tekemisen jälkeen käy ilmi, että kuolinpesään kuuluu lisäksi muita osakkaita, tilisopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet koskevat vain tähän tilisopimukseen kirjattuja osakkaita.2. Tilinkäyttöä koskevat rajoituksetTilille voidaan tehdä tilisiirtoja kuolinpesän muilta Nordeassa olevilta tileiltä. Tilille siirrettävä määrä voi olla yhteensä enintään 10.000 euroa, niin että summa voidaan siirtää tilille joko kerralla tai osissa.Tilille ei voi vastaanottaa tilisiirtoja muilta kuin kuolinpesän Nordeassa olevilta tileiltä eikä tilille voi tehdä käteistalletuksia. Kuolinpesälle saapuvat maksut ja muut tilisiirrot tulee ohjata kuolinpesän muille tileille.3. Käyttöoikeudet ja tilin liittäminen verkkopankkipalveluunOsakkaat voivat valtuuttaa yhden tai useamman saamaan tiliin käyttöoikeuden ja liittämään tilin käyttöoikeuden haltijan verkkopankkipalveluun sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi.Kukin osakkaista voi peruuttaa antamansa tilin käyttöoikeutta ja verkkopankkipalveluun liittämistä koskevan valtuutuksen ilmoittamalla siitä pankille. Peruutuksen jälkeen käyttöoikeuden antaminen ja tilin liittäminen käyttöoikeuden haltijan verkkopankkipalveluun edellyttää kultakin osakkaalta uutta valtuutusta.4. Kuolinpesän asiakirjojen esittäminenKuolinpesän osakkaiden selvittämistä varten pankille on esitettävä vähintään vainajan virkatodistus sekä mahdollisimman kattavasti muutkin tilisopimuksen tekemisen hetkellä tiedossa ja saatavilla olevat kuolinpesän asiakirjat, joista osakkaat ilmenevät. Pankilla on oikeus tarvittaessa vaatia osakkailta lisäselvitystä.5. Osakastietojen oikeellisuutta koskeva vakuutus ja sitoumusPerintökaaren mukaan osakkaiden tulee pesän selvittämistä varten yhteisesti hallita pesän omaisuutta. Osakkaita ovat perilliset, yleistestamentin saajat sekä eloonjäänyt puoliso, jos puolisolla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen.Osakkaat vakuuttavat pankille, ettei kuolinpesään kuulu muita osakkaita kuin tähän tilisopimukseen kirjatut osakkaat. Osakkaat vastaavat siitä, että kaikki osakkaat on kirjattu tilisopimukseen kuolinpesän asiakirjoista ilmenevien tietojen ja perintökaaren mukaisesti.Osakkaat vakuuttavat lisäksi pankille:• Ilmoittavansa pankille, jos aiemmasta tiedosta poiketen ilmenee, että kuolinpesään kuuluu tähän tilisopimukseen kirjattujen henkilöiden lisäksi muu osakas;
• Ettei vainajalla ole entistä puolisoa tai aiemmin kuolleen puolison perillistä, jolla olisi avio-oikeussuhteen perus-teella oikeus osallistua kuolinpesän hallintoon;• Ettei kuolinpesän omaisuus ole pesänselvittäjän tai testamentin toimeenpanijan hallinnossa;• Olevansa tietoisia, että jos joku osakkaista on alaikäinen tai edunvalvonnassa, kuolinpesän varojen siirtäminen osakkaille voidaan katsoa varojen jakamiseksi, johon edunvalvoja voi holhoustoimesta annetun lain (1.4.1999/442) mukaan tarvita holhousviranomaisen lu-van sopia päämiehensä puolesta omaisuuden ositukses-ta tai perinnönjaosta, sekä mahdollisessa eturistiriitati-lanteessa edunvalvojan sijaisen.Tilisopimukseen kirjatut osakkaat sitoutuvat yhteisvastuullisesti korvaamaan pankille kaiken sen vahingon, joka pankille mahdollisesti aiheutuu muun kuin tähän tilisopimukseen kirjatun osakkaan pankille esittämästä laillisesta vaatimuksesta, jos tätä osakasta olisi tullut perintökaaren mukaan kuulla kuolinpesän omaisuudesta määrättäessä.6. Pankin vastuuvapaus mahdollisista vaikutuksista perinnöstä luopumiseen ja osakkaan velkavastuuseenOsakkaat ovat tietoisia, että tilin avaaminen ja käyttäminen saatetaan perintökaaren mukaan katsoa toimeksi, jonka perusteella osakkaan on katsottava ottaneen perinnön vastaan, millä voi olla vaikutusta oikeuteen luopua perinnöstä.  Perintökaaren mukaan ositusta tai perinnönjakoa ei saa toimittaa, ennen kuin kaikki kuolinpesän velat on maksettu tai niistä on asetettu maksun turvaava vakuus. Osakkaat ovat tietoisia, että mikäli tililtä siirretään varoja osakkaille ennen kaikkien kuolinpesän velkojen maksamista, heille voi perintökaaren mukaan aiheutua tästä henkilökohtainen palautus- tai korvausvelvollisuus.Pankki ei ole vastuussa siitä, jos tilin avaamisesta tai käyttämisestä aiheutuu osakkaille yllä sanottuja oikeusvaikutuksia.7. Pankin oikeus olla hyväksymättä tilin käyttöäPankilla on oikeus kieltäytyä tilin käytöstä, jos pankilla on syytä epäillä tilin väärinkäyttöä, tai jos tilisopimukseen kirjatut osakkaat poikkeavat kuolinpesän asiakirjojen tiedoista.8. Tilin irtisanominen ja purkaminenSen lisäksi, mitä yksityishenkilöiden tilin yleisissä ehdoissa on sovittu, pankilla on oikeus irtisanoa tilisopimus ja siihen liittyvät palvelut, jos:• Ilmenee, ettei kaikkia kuolinpesän osakkaita ole kirjattu tähän tilisopimukseen;• Pankille ei toimiteta sen edellyttämää lisäselvitystä kuolinpesän osakkaista;• Tilille ohjataan saapuvia tilisiirtoja;• Tiliä muuten käytetään tilisopimuksen ehtojen vastaisesti.Pankilla on oikeus purkaa tilisopimus ja siihen liittyvät palvelut päättymään heti, jos sopimusrikkomus on olennainen tai jos pankilla on perusteltu syy epäillä tilin väärinkäyttöä.9. Tilisopimukseen sovellettavat ehdotTähän tilisopimukseen sovelletaan kuolinpesän kulutiliä koskevien ehtojen lisäksi käyttötilin erityisiä ehtoja, yksityishenkilöiden tilin yleisiä ehtoja sekä kulloinkin voimassa olevia maksujenvälitystä koskevia yleisiä ehtoja. Mikäli kuolinpesän kulutiliä koskevat ehdot poikkeavat tilisopimuksen muista ehdoista, sovelletaan näitä kulutiliä koskevia ehtoja.Osakkaat ovat vastaanottaneet näiden kuolinpesän kulutiliä koskevien ehtojen lisäksi tilisopimuksen erityiset ehdot ja siihen liittyvät yksityishenkilöiden tilin yleiset ehdot sekä pankin tilisopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevat maksujenvälitystä koskevat yleiset ehdot
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