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 1  (4)
Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden 
hoitamiseksi Nordeassa  

Tiedot vainajasta
KuolinpäiväVainajan henkilötunnusVainajan nimi

Tiedot valtuutetusta
Valtuutetun henkilötunnus

Voit toimittaa tämän valtakirjan Nordealle seuraavilla tavoilla:

Valtuutetun nimi

 
    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.   

 
    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.

Valtuutuksen voimassaolo Tämä valtuutus tulee voimaan, kun pankille on toimitettu vainajan perukirja liitteineen ja selvitys 
kuolinpesän osakkaista Nordeassa on valmistunut. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Valtuutuksen peruuttaminen
Yksikin osakas voi peruuttaa valtuutuksen ilmoittamalla siitä pankille, jolloin valtuutuksen voimassaolo 
lakkaa kaikkien osakkaiden osalta. Peruutuksen jälkeen kuolinpesän nimissä tehtävät toimenpiteet 
edellyttävät kultakin osakkaalta uutta valtuutusta.

Valtuutetun toimivalta
Merkitse rastilla, mitä toimenpiteitä valtuutetulla on oikeus tehdä. Kohdat, joita valtuutus ei koske, 
voidaan jättää tyhjäksi. Valtuutettu voi suorittaa vain niitä toimenpiteitä, joihin kaikki osakkaat ovat 
antaneet valtuutuksen.

Muut ehdot Valtuutetulla on aina oikeus antaa Nordealle tiedot, jotka Nordea asiakkaan tuntemisvelvollisuuden 
nojalla edellyttää kuolinpesästä.

Valtuutuksen ehdot:



AX
KV

20
0P

   
  0

9.
21

 
N

or
de

a 
Ba

nk
 O

yj
, S

at
am

ar
ad

an
ka

tu
 5

, 0
00

20
 N

O
R

D
EA

, k
ot

ip
ai

kk
a 

H
el

si
nk

i, 
Y-

tu
nn

us
 2

85
83

94
-9

 2  (4)
Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden 
hoitamiseksi Nordeassa  

Avata uusi arvo-osuustili ja/tai rahastosalkku.

Valtuutettu saa tehdä vapaasti arvo-osuuksia ja 
rahastoja koskevia toimeksiantoja. 
 
Arvo-osuuksien ja rahastojen siirtäminen kuolinpe- 
sältä osakkaalle edellyttää aina lainvoimaisen   
saantoasiakirjan, kuten ositus- ja perinnönjako-
sopimuksen, esittämistä pankille. 
 
Käyttöoikeus arvo-osuustiliin ja rahastosalkkuun 
sisältää aina käyttöoikeuden myös hoitotiliin. 
Valtuutettu saa verkkopankkipalvelun kautta 
tietoonsa arvo-osuustilin ja rahastosalkun sekä 
näihin liitetyn hoitotilin tapahtumia ja muita tietoja 
myös vainajan elinajalta.

1. Kuolinpesän pankkitilit

2. Kuolinpesän arvo-osuudet, rahastot  ja arvopaperit

3. Kuolinpesän tallelokero

Avata uusia pankkitilejä.

Valtuutuksen sisältö

Oikeus

Valtuutuksen antaminen Lisätietoja

Maksaa laskuja, tehdä tilisiirtoja ja nostaa 
rahavaroja.

Saada käyttöoikeus pankkitileihin sekä liittää 
käyttöoikeuden kohteena oleva tili valtuutetun 
omaan verkkopankkipalveluun.

Valtuutettu saa maksaa vapaasti laskuja ja tehdä  
tilisiirtoja verkkopankkipalveluun liitetyiltä tileiltä. 
 
Valtuutettu saa verkkopankkipalvelun kautta 
tietoonsa kuolinpesän tilitapahtumia ja muita  
tietoja myös elinajalta.

Irtisanoa ja lopettaa pankkitilejä.
Valtuutettu saa siirtää tai nostaa tilillä lopetus- 
hetkellä olevat rahavarat.

Ei oikeutta

Ei oikeuttaOikeus

Ei oikeuttaOikeus

Ei oikeuttaOikeus

Valtuutuksen antaminen

Myydä arvo-osuuksia ja rahastoja sekä saada 
käyttöoikeus arvo-osuustiliin ja rahastosalkkuun, 
sekä liittää ne valtuutetun omaan 
verkkopankkipalveluun.

Valtuutuksen sisältö Lisätietoja

Ottaa haltuunsa pankin arvopaperi- tai asiakirjasäily- 
tyksessä taikka vakuustilillä säilytettävät arvopaperit, 
kuten asunto-osakekirjan, testamentin tai muun  
paperimuotoisen omaisuuden.

Irtisanoa ja lopettaa arvo-osuustili, rahastosalkku, 
arvopaperi- tai asiakirjasäilytys sekä muutkin 
sijoituspalveluita koskevat sopimukset.

Ei oikeuttaOikeus

Ei oikeuttaOikeus

Ei oikeutta

Ei oikeutta

Oikeus

Oikeus

Valtuutuksen antaminen Valtuutuksen sisältö Lisätietoja

Käyttää tallelokeroa ja ottaa haltuunsa lokerossa 
oleva omaisuus.

Ensimmäisellä käyntikerralla tallelokeron sisältö  
luetteloidaan pöytäkirjaan.

Irtisanoa ja lopettaa tallelokerosopimus. Valtuutettu saa ottaa haltuunsa lokerossa lopetus- 
hetkellä olevan omaisuuden.

Ei oikeutta

Ei oikeutta

Oikeus

Oikeus
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 3  (4)
Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden 
hoitamiseksi Nordeassa  

Tehdä siirtopyyntö Nordea Henkivakuutus Suomi  
Oy:lle seuraavien kapitalisaatiosopimusten 
siirtämisestä valtuutetun nimeämälle kuolinpesän 
osakkaalle:

c/o

Hakea säästöhenkivakuutuksen tai 
eläkevakuutuksen vakuutuskorvaus kuolinpesän 
tilille, kun vakuutuksen edunsaaja on kuolinpesä:

4. Kuolinpesän vakuutussopimukset
Valtuutuksen antaminen Valtuutuksen sisältö

Irtisanoa ja takaisinostaa Nordea Henkivakuutus 
Suomi Oy:ssä olevat seuraavat 
kapitalisaatiosopimukset:

Vakuutusnumero(t)

Sopimusnumero(t)

Sopimusnumero(t)

5. Kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioita koskevat tiedot
Valtuutuksen antaminen Valtuutuksen sisältö Lisätietoja

Saada kaikkia tietoja vainajan elinajalta ja kuoleman 
jälkeiseltä ajalta Nordea Bank Oyj:ssä, Nordea Funds
Oy:ssä, Nordea Rahoitus Suomi Oy:ssä sekä Nordea 
Henkivakuutus Suomi Oy:ssä olevista pankki- ja  
arvo-osuustileistä, rahastoista, 
vakuutussopimuksista, arvopaperisäilytyksistä,
vakuuksista sekä luotoista ja muista vastuista.

Yhdelläkin osakkaalla on oikeus saada tietoja kuolin- 
pesän pankkiasioista kuolinpäivältä ja sen jälkeiseltä 
ajalta.

6. Kuolinpesän postiosoite
Valtuutuksen antaminen Valtuutuksen sisältö

Muuttaa kuolinpesän osoitteeksi Nordeassa:

7. Muut toimenpiteet kuolinpesän nimissä
Valtuutuksen antaminen Valtuutuksen sisältö

Tehdä lisäksi seuraavia toimenpiteitä:

Lisätietoja

Kapitalisaatiosopimuksen siirtäminen kuolinpesältä 
osakkaalle edellyttää aina lainvoimaisen saantoasia- 
kirjan, kuten perinnönjakosopimuksen tai 
testamentin esittämistä vakuutusyhtiölle. Lisäksi 
siirto edellyttää vakuutusyhtiön suostumusta.

Ei oikeutta

Ei oikeutta

Ei oikeutta

Oikeus

Oikeus

Oikeus

Ei oikeuttaOikeus

Ei oikeuttaOikeus

Ei oikeuttaOikeus
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 4  (4)
Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden 
hoitamiseksi Nordeassa  

Tiedot valtuuttajista
Valtuuttaja vakuuttaa olevansa tietoinen, että jos kuolinpesän osakas on alaikäinen tai osakkaalle on määrätty edunvalvoja, ositus tai perinnönjako (varojen jakaminen 
osakkaille) voi lain mukaan edellyttää Digi- ja väestötietoviraston lupaa. Mahdollisessa eturistiriitatilanteessa voidaan lisäksi tarvita edunvalvojan sijainen.

Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean 
pankkipalveluihin liittyen.

Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean 
pankkipalveluihin liittyen.

Puhelinnumero

Henkilötunnus

Paikka ja päiväys

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean 
pankkipalveluihin liittyen.

Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean 
pankkipalveluihin liittyen.

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Henkilötunnus

Paikka ja päiväys

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean 
pankkipalveluihin liittyen.

Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean 
pankkipalveluihin liittyen.

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Henkilötunnus

Paikka ja päiväys

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean 
pankkipalveluihin liittyen.

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Henkilötunnus

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Henkilötunnus
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Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden
hoitamiseksi Nordeassa                  
Tiedot vainajasta
Tiedot valtuutetusta
Voit toimittaa tämän valtakirjan Nordealle seuraavilla tavoilla:
    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.   
    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.
Valtuutuksen voimassaolo
Tämä valtuutus tulee voimaan, kun pankille on toimitettu vainajan perukirja liitteineen ja selvitys
kuolinpesän osakkaista Nordeassa on valmistunut. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.
Valtuutuksen peruuttaminen
Yksikin osakas voi peruuttaa valtuutuksen ilmoittamalla siitä pankille, jolloin valtuutuksen voimassaolo
lakkaa kaikkien osakkaiden osalta. Peruutuksen jälkeen kuolinpesän nimissä tehtävät toimenpiteet
edellyttävät kultakin osakkaalta uutta valtuutusta.
Valtuutetun toimivalta
Merkitse rastilla, mitä toimenpiteitä valtuutetulla on oikeus tehdä. Kohdat, joita valtuutus ei koske, voidaan jättää tyhjäksi. Valtuutettu voi suorittaa vain niitä toimenpiteitä, joihin kaikki osakkaat ovat antaneet valtuutuksen.
Muut ehdot
Valtuutetulla on aina oikeus antaa Nordealle tiedot, jotka Nordea asiakkaan tuntemisvelvollisuuden nojalla edellyttää kuolinpesästä.
Valtuutuksen ehdot:
Avata uusi arvo-osuustili ja/tai rahastosalkku.
Valtuutettu saa tehdä vapaasti arvo-osuuksia ja rahastoja koskevia toimeksiantoja.
Arvo-osuuksien ja rahastojen siirtäminen kuolinpe-
sältä osakkaalle edellyttää aina lainvoimaisen  
saantoasiakirjan, kuten ositus- ja perinnönjako-sopimuksen, esittämistä pankille.
Käyttöoikeus arvo-osuustiliin ja rahastosalkkuun
sisältää aina käyttöoikeuden myös hoitotiliin.
Valtuutettu saa verkkopankkipalvelun kautta
tietoonsa arvo-osuustilin ja rahastosalkun sekä
näihin liitetyn hoitotilin tapahtumia ja muita tietoja
myös vainajan elinajalta.
1. Kuolinpesän pankkitilit
2. Kuolinpesän arvo-osuudet, rahastot  ja arvopaperit
3. Kuolinpesän tallelokero
Avata uusia pankkitilejä.
Valtuutuksen sisältö
Oikeus
Valtuutuksen antaminen
Lisätietoja
Maksaa laskuja, tehdä tilisiirtoja ja nostaa
rahavaroja.
Saada käyttöoikeus pankkitileihin sekä liittää
käyttöoikeuden kohteena oleva tili valtuutetun
omaan verkkopankkipalveluun.
Valtuutettu saa maksaa vapaasti laskuja ja tehdä 
tilisiirtoja verkkopankkipalveluun liitetyiltä tileiltä.
Valtuutettu saa verkkopankkipalvelun kautta
tietoonsa kuolinpesän tilitapahtumia ja muita 
tietoja myös elinajalta.
Irtisanoa ja lopettaa pankkitilejä.
Valtuutettu saa siirtää tai nostaa tilillä lopetus-
hetkellä olevat rahavarat.
Ei oikeutta
Ei oikeutta
Oikeus
Ei oikeutta
Oikeus
Ei oikeutta
Oikeus
Valtuutuksen antaminen
Myydä arvo-osuuksia ja rahastoja sekä saada käyttöoikeus arvo-osuustiliin ja rahastosalkkuun, sekä liittää ne valtuutetun omaan verkkopankkipalveluun.
Valtuutuksen sisältö
Lisätietoja
Ottaa haltuunsa pankin arvopaperi- tai asiakirjasäily-
tyksessä taikka vakuustilillä säilytettävät arvopaperit,
kuten asunto-osakekirjan, testamentin tai muun 
paperimuotoisen omaisuuden.
Irtisanoa ja lopettaa arvo-osuustili, rahastosalkku,
arvopaperi- tai asiakirjasäilytys sekä muutkin
sijoituspalveluita koskevat sopimukset.
Ei oikeutta
Oikeus
Ei oikeutta
Oikeus
Ei oikeutta
Ei oikeutta
Oikeus
Oikeus
Valtuutuksen antaminen
Valtuutuksen sisältö
Lisätietoja
Käyttää tallelokeroa ja ottaa haltuunsa lokerossa
oleva omaisuus.
Ensimmäisellä käyntikerralla tallelokeron sisältö 
luetteloidaan pöytäkirjaan.
Irtisanoa ja lopettaa tallelokerosopimus.
Valtuutettu saa ottaa haltuunsa lokerossa lopetus-
hetkellä olevan omaisuuden.
Ei oikeutta
Ei oikeutta
Oikeus
Oikeus
Tehdä siirtopyyntö Nordea Henkivakuutus Suomi 
Oy:lle seuraavien kapitalisaatiosopimusten siirtämisestä valtuutetun nimeämälle kuolinpesän osakkaalle:
Hakea säästöhenkivakuutuksen tai eläkevakuutuksen vakuutuskorvaus kuolinpesän tilille, kun vakuutuksen edunsaaja on kuolinpesä:
4. Kuolinpesän vakuutussopimukset
Valtuutuksen antaminen
Valtuutuksen sisältö
Irtisanoa ja takaisinostaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:ssä olevat seuraavat kapitalisaatiosopimukset:
5. Kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioita koskevat tiedot
Valtuutuksen antaminen
Valtuutuksen sisältö
Lisätietoja
Saada kaikkia tietoja vainajan elinajalta ja kuoleman
jälkeiseltä ajalta Nordea Bank Oyj:ssä, Nordea Funds 
Oy:ssä, Nordea Rahoitus Suomi Oy:ssä sekä Nordea
Henkivakuutus Suomi Oy:ssä olevista pankki- ja 
arvo-osuustileistä, rahastoista, vakuutussopimuksista, arvopaperisäilytyksistä,vakuuksista sekä luotoista ja muista vastuista.
Yhdelläkin osakkaalla on oikeus saada tietoja kuolin-
pesän pankkiasioista kuolinpäivältä ja sen jälkeiseltä
ajalta.
6. Kuolinpesän postiosoite
Valtuutuksen antaminen
Valtuutuksen sisältö
Muuttaa kuolinpesän osoitteeksi Nordeassa:
7. Muut toimenpiteet kuolinpesän nimissä
Valtuutuksen antaminen
Valtuutuksen sisältö
Tehdä lisäksi seuraavia toimenpiteitä:
Lisätietoja
Kapitalisaatiosopimuksen siirtäminen kuolinpesältä
osakkaalle edellyttää aina lainvoimaisen saantoasia-
kirjan, kuten perinnönjakosopimuksen tai testamentin esittämistä vakuutusyhtiölle. Lisäksi siirto edellyttää vakuutusyhtiön suostumusta.
Ei oikeutta
Ei oikeutta
Ei oikeutta
Oikeus
Oikeus
Oikeus
Ei oikeutta
Oikeus
Ei oikeutta
Oikeus
Ei oikeutta
Oikeus
Tiedot valtuuttajista
Valtuuttaja vakuuttaa olevansa tietoinen, että jos kuolinpesän osakas on alaikäinen tai osakkaalle on määrätty edunvalvoja, ositus tai perinnönjako (varojen jakaminen osakkaille) voi lain mukaan edellyttää Digi- ja väestötietoviraston lupaa. Mahdollisessa eturistiriitatilanteessa voidaan lisäksi tarvita edunvalvojan sijainen.
Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean pankkipalveluihin liittyen.
Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean pankkipalveluihin liittyen.
Puhelinnumero
Henkilötunnus
Paikka ja päiväys
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean pankkipalveluihin liittyen.
Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean pankkipalveluihin liittyen.
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Paikka ja päiväys
Henkilötunnus
Puhelinnumero
Puhelinnumero
Henkilötunnus
Paikka ja päiväys
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean pankkipalveluihin liittyen.
Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean pankkipalveluihin liittyen.
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Paikka ja päiväys
Henkilötunnus
Puhelinnumero
Puhelinnumero
Henkilötunnus
Paikka ja päiväys
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Annan suostumukseni siihen, että Nordea saa olla minuun yhteydessä kuolinpesän asioihin ja muihin Nordean pankkipalveluihin liittyen.
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Paikka ja päiväys
Henkilötunnus
Puhelinnumero
Puhelinnumero
Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Paikka ja päiväys
Henkilötunnus
valtakirja-kuolinpesan-pankkiasioiden-hoitamiseksi
Jenni Siklander
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