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1 (6)
Valtakirja alaikäisen pankkiasioiden hoitamiseksi 
Nordeassa

Tämä valtuutus tulee voimaan, kun valtakirja on toimitettu pankille sähköisesti. Pelkästään sähköisesti täytetty 
valtuutus on sitova ilman valtuuttajan omakätistä allekirjoitusta, kun valtuuttaja on toimittanut sen pankille 
Nordean Omaposti -palvelun kautta tai asiakasviestinä, jolloin valtuuttajan henkilöllisyys on vahvasti tunnistettu. 
 
Valtuutus on voimassa siihen asti, kunnes alaikäinen täyttää kahdeksantoista (18) vuotta, ellei pankille toisin 
ilmoiteta.  
 
Tämä valtakirja korvaa kaikilta osin mahdollisesti pankille aiemmin toimitetut valtuuttajan ja valtuutetun väliset 
alaikäisen pankkiasiointia koskevat muut kuin kertaluontoiset valtakirjat.

Valtuutuksen 
antaminen

Valtuutuksen 
voimassaolo

Valtuutuksen 
peruuttaminen
Valtuutetun 
toimivalta

 
Valtuutus voidaan peruuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti pankille.
 
Valtakirjaan merkitään rastilla, mitä toimenpiteitä valtuutetulla on oikeus tai ei ole oikeutta tehdä.

Henkilötunnus

Valtuutuksen ehdot:

Nimi Henkilötunnus

Nimi

Nimi Henkilötunnus

Ei

Kyllä Avata uusia pankkitilejä

Valtuutuksen sisältö Lisätietoja

Tietoa Käyttötilistä ehtoineen: www.nordea.fi/käyttötili/ehdot

Tietoa EtuTilistä ehtoineen: www.nordea.fi/etutili/ehdot

Pankkitilit:

Annan alaikäisen lapseni huoltajana ja edunvalvojana suostumukseni siihen, että valtuutettu on oikeutettu yksin tekemään alaikäisen puolesta 
Nordea Bank Oyj:ssä (jäljempänä “pankki”) kaikki tarvittavat toimet alla yksilöimieni pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseksi. 
 
Valtuutettu on oikeutettu yksin hyväksymään alaikäisen asiakassuhdetta tai tälle tarjottavaa palvelua koskevat ehdot sekä allekirjoittamaan 
asiakassuhteen perustamiseksi tai palvelun tarjoamiseksi tarvittavat sopimukset pankin kanssa. Valtuutettu on oikeutettu antamaan kaikki 
asiakassuhteen tai palvelun tarjoamisen kannalta tarpeelliset alaikäistä koskevat tiedot pankille. Pankki on velvollinen antamaan valtakirjassa 
tarkemmin yksilöityjä alaikäiselle tarjottavia palveluita tai tämän pankkiasiointia koskevat tiedot ainoastaan valtuutetulle.

Valtuutus

Valtuutettu (huoltaja)

Valtuuttaja (huoltaja)

Alaikäinen (asiakas)

www.nordea.fi/käyttötili/ehdot
www.nordea.fi/etutili/ehdot
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2 (6)
Valtakirja alaikäisen pankkiasioiden hoitamiseksi 
Nordeassa

Valtuutuksen 
antaminen Valtuutuksen sisältö Lisätietoja

Tämän valtakirjan perusteella käyttöoikeus annetaan valtuutetun lisäksi 
seuraaville nimellä ja henkilötunnuksella yksilöidyille henkilöille:

Irtisanoa ja lopettaa 
pankkitilejä

Ottaa käyttöön verkkopankin 
katseluoikeuden alaikäiselle

E-tunnisteella alaikäinen voi tunnistautua muiden palveluntarjoajien palveluihin, 
esimerkiksi Kelaan. 
Palvelun lisääminen edellyttää alaikäisen henkilöllisyyden varmistamista 
Nordean konttorissa.  
Tietoa verkkopankkipalvelusta ehtoineen: www.nordea.fi/verkkopankki/ehdot

Ottaa verkkopankkipalvelun 
ohella käyttöön vahva 
sähköinen tunnistusväline  
(e-tunniste) alaikäiselle

Ottaa käyttöön verkko-
pankkipalvelun alaikäiselle ja 
sopia palvelun laajuudesta

Valtuutus ei koske seuraavia 
tilejä:

Valtuutus ei koske seuraavia 
tilejä:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Sopia tilin käyttöoikeuksista 
uusiin avattaviin tileihin.

Sopia uusia käyttöoikeuksia 
olemassa oleviin tileihin

Tämän valtakirjan perusteella käyttöoikeus annetaan valtuutetun lisäksi 
seuraaville nimellä ja henkilötunnuksella yksilöidyille henkilöille:

Jos alaikäisen molemmille huoltajille halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, 
on valtuuttajan nimi ja henkilötunnus yksilöitävä edellä. 
Jos alaikäiselle halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, on tämän nimi ja 
henkilötunnus yksilöitävä edellä. 
Käyttöoikeudenhaltijan tulee hyväksyä käyttöoikeus erikseen pankin 
edellyttämällä tavalla. Valtuutetulla on oikeus allekirjoittaa valtuuttajan 
puolesta myös tarvittava käyttöoikeutta koskeva tilisopimusdokumentaatio.  
Käyttöoikeudenhaltijalla on oikeus halutessaan liittää tili omaan 
verkkopankkiinsa katselu- tai maksutiliksi.

Jos alaikäisen molemmille huoltajille halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, 
on valtuuttajan nimi ja henkilötunnus yksilöitävä edellä  
Jos alaikäiselle halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, on tämän nimi ja 
henkilötunnus yksilöitävä edellä. 
Käyttöoikeudenhaltijan tulee hyväksyä käyttöoikeus erikseen pankin 
edellyttämällä tavalla. Valtuutetulla on oikeus allekirjoittaa valtuuttajan 
puolesta myös tarvittava käyttöoikeutta koskeva tilisopimusdokumentaatio.  
Käyttöoikeudenhaltijalla on oikeus halutessaan liittää tili omaan 
verkkopankkiinsa katselu- tai maksutiliksi.

 
Valtuutettu saa siirtää tai nostaa tilillä lopetushetkellä olevat rahavarat.

Verkkopankin katseluoikeus ei mahdollista Nordea Tunnusluvut -sovelluksen 
käyttöönottoa. 
Tietoa verkkopankin katseluoikeudesta ehtoineen: 
www.nordea.fi/verkkopankki/ehdot 

Pankkitilit: (jatkuu)

Valtuutettu voi valita, mitkä alaikäisen tilit ovat verkkopankissa alaikäisen 
nähtävillä ja miltä tileiltä alaikäinen voi myös maksaa. 
Tietoa verkkopankkipalvelusta ehtoineen: www.nordea.fi/verkkopankki/ehdot

Pankkitunnuksilla käytettävät palvelut: 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

www.nordea.fi/verkkopankki/ehdot
www.nordea.fi/verkkopankki/ehdot
www.nordea.fi/verkkopankki/ehdot
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3 (6)
Valtakirja alaikäisen pankkiasioiden hoitamiseksi 
Nordeassa

Valtuutuksen 
antaminen

Valtuutettu voi muokata alaikäisen olemassa olevan kortin maksu- ja 
käteisnostorajoja, sekä sopia kortin Internet-käytöstä. Valtuutettu voi muokata 
kortin maarajauksia. Valtuutettu voi vaihtaa tai lisätä olemassa olevalle kortille 
liitetyn alaikäisen käteisnosto- tai maksutilin. Valtuutettu voi myös lisätä 
olemassa olevalle kortille galleriakuvan tai lisätä korttiin K-Plussa-
ominaisuuden.

Nordea Wallet -sovelluksen käyttöönoton edellytyksenä on alaikäisen oma 
älypuhelin, voimassa oleva verkkopankkisopimus, Nordea Tunnusluvut -
sovellus ja Nordean kortti. Nordea Siirto -sovelluksen käyttöönoton 
edellytyksenä on alaikäisen oma älypuhelin, verkkopankkisopimus, Nordea 
Tunnusluvut -sovellus ja maksamiseen soveltuva tili.

Valtuutuksen sisältö Lisätietoja

Valtuutuksen 
antaminen Valtuutuksen sisältö Lisätietoja

Alaikäisellä tulee olla voimassa oleva Sijoituspalvelusopimus, jotta pankki voi 
tarjota tälle sijoitus-, vakuutus- tai oheispalveluita. Mikäli tässä kohdassa 
valtuuttajan valinta on “ei”, myöskään muut sijoitus-, vakuutus- ja oheispalve-
luita koskevat valtuutukset eivät ole mahdollisia. 
Asiakas luokitellaan sijoittajana ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ellei 
asiakkaalle ole toisin ilmoitettu tai ellei asiakasluokitusta ole asiakkaan 
pyynnöstä muutettu. Lisätietoja asiakkaiden luokittelusta löytyy osoitteesta 
www.nordea.fi/sijoittaminen/ehdot kohdasta ”MIFID-asiakirjat”. 
Sijoituspalvelusopimus ehtoineen on saatavilla osoitteesta 
www.nordea.fi/sijoittaminen/ehdot.

Sopia sijoitusneuvonta-
palvelusta ja antaa pankille 
sen selonottovelvollisuuden 
piiriin kuuluvat tiedot sijoitus-
suunnitelman laatimiseksi 
alaikäiselle, sekä antaa 
harkintansa mukaisia 
toimeksiantoja niitä alaikäisen 
varoja koskien, joihin 
valtuutetulla on käyttöoikeus, 
ja sijoittaa niitä valitsemiinsa 
sijoituskohteisiin.

Avata uusia arvo-osuustilejä ja 
arvopaperisäilytyksiä, 
rahastosalkkuja sekä näihin 
liitettäviä hoitotilejä.

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Tilata alaikäiselle Nordea 
Debit -kortin liitettäväksi 
alaikäisen tiliin

Valtuutettu sopii korttisopimuksella kortin turvarajoista sekä kortin Internet-
käytöstä. Valtuutettu voi tilata kuvallisen kortin sekä lisätä korttiin K-Plussa-
ominaisuuden. Valtuutettu voi myös tilata alaikäisen korttiin liittyvän 
tunnusluvun (PIN) tekstiviestitse toimitettuna lapsen matkapuhelinnumeroon.  
Tietoa Nordea Debit -kortista ehtoineen: 
https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/palvelumme/maksu-luottokortit/nordea-
debit.html

Kortit ja maksaminen:

Sijoitus- ja oheispalvelut:

Solmia 
Sijoituspalvelusopimuksen

Sopia muutoksista alaikäisen 
olemassa olevalle kortille ja 
lopettaa kortin

Sopia Siirto ja Nordea Wallet 
-sovellusten käyttöönotosta

Valtuutettu on oikeutettu yksin sopimaan sijoitusneuvontapalvelun 
tarjoamisesta alaikäiselle sekä yksin edustamaan alaikäistä 
sijoitusneuvontatapaamisessa. 
Valtuutettu on velvollinen antamaan pankille riittävät tiedot alaikäisen 
taloudellisesta asemasta ja sijoitustavoitteista, jotta pankki voi arvioida onko 
suunniteltu sijoituspalvelu tai rahoitusväline alaikäiselle soveltuva. 
Soveltuvuusarvioinnissa selvitys sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä 
kohdistuu alaikäisen edustajana toimivaan valtuutettuun. 
Valtuutetulla on oikeus antaa pankille alaikäisen varoja koskevia 
toimeksiantoja valintansa mukaisiin sijoituskohteisiin. Valtuutetulla on oikeus 
poiketa pankin antamasta sijoitusneuvosta ja antaa pankille myös sellaisia 
toimeksiantoja, joita pankki ei ole suositellut tai joiden soveltuvuutta pankki ei 
ole arvioinut.

Arvo-osuustilin ja arvopaperisäilytyksen yleiset ehdot ovat saatavilla 
osoitteesta www.nordea.fi/sijoittaminen/ehdot. 
Tietoa Käyttötilistä ehtoineen löytyy osoitteesta www.nordea.fi/käyttötili/ehdot

Ei

www.nordea.fi/sijoittaminen/ehdot
www.nordea.fi/sijoittaminen/ehdot
www.nordea.fi/sijoittaminen/ehdot
www.nordea.fi/sijoittaminen/ehdot
https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/palvelumme/maksu-luottokortit/nordea-debit.html
https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/palvelumme/maksu-luottokortit/nordea-debit.html
www.nordea.fi/sijoittaminen/ehdot
www.nordea.fi/käyttötili/ehdot
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4 (6)
Valtakirja alaikäisen pankkiasioiden hoitamiseksi 
Nordeassa

Sijoitus- ja oheispalvelut: (jatkuu)

Jos alaikäisen molemmille huoltajille halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, 
on valtuuttajan nimi ja henkilötunnus yksilöitävä edellä. 
Käyttöoikeudenhaltijan tulee hyväksyä käyttöoikeus erikseen pankin 
edellyttämällä tavalla. Valtuutetulla on oikeus allekirjoittaa valtuuttajan 
puolesta myös tarvittava käyttöoikeutta koskeva tilisopimusdokumentaatio. 
Käyttöoikeuden haltija saa verkkopankkipalvelussa, puhelimitse tai konttorissa 
tehdä vapaasti arvo-osuuksia ja rahastoja koskevia toimeksiantoja. 
Käyttöoikeus arvo-osuustiliin ja arvopaperisäilytykseen sekä rahastosalkkuun 
sisältää aina käyttöoikeuden myös hoitotiliin. 
Käyttöoikeuden haltija saa verkkopankkipalvelun kautta tietoonsa arvo-
osuustilin ja rahastosalkun sekä näihin liitetyn hoitotilin tapahtumia ja muita 
tietoja myös ajalta ennen valtuutusta. 
Käyttöoikeudenhaltijalla on oikeus halutessaan liittää tili omaan 
verkkopankkiinsa.

Jos alaikäisen molemmille huoltajille halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, 
on valtuuttajan nimi ja henkilötunnus yksilöitävä edellä. 
Käyttöoikeudenhaltijan tulee hyväksyä käyttöoikeus erikseen pankin 
edellyttämällä tavalla. Valtuutetulla on oikeus allekirjoittaa valtuuttajan 
puolesta myös tarvittava käyttöoikeutta koskeva sopimusdokumentaatio. 
Käyttöoikeuden haltija saa verkkopankkipalvelussa, puhelimitse tai konttorissa 
tehdä vapaasti arvo-osuuksia ja rahastoja koskevia toimeksiantoja.   
Käyttöoikeus arvo-osuustiliin ja arvopaperisäilytykseen sekä rahastosalkkuun 
sisältää aina käyttöoikeuden myös hoitotiliin. 
Käyttöoikeudenhaltija saa verkkopankkipalvelun kautta tietoonsa arvo-
osuustilin ja rahastosalkun sekä näihin liitetyn hoitotilin tapahtumia ja muita 
tietoja myös ajalta ennen valtuutusta. 
Käyttöoikeudenhaltijalla on oikeus halutessaan liittää tili omaan 
verkkopankkiinsa.

Valtuutetulla on oikeus yksin antaa pankille alaikäisen arvo-osuustilillä ja 
arvopaperisäilytyksessä, rahastosalkussa tai hoitotilillä palvelun 
lopetushetkellä olevia varoja koskeva siirto-, lunastus-, myynti- tai 
nostotoimeksianto.

Sopia uusia käyttöoikeuksia 
olemassa oleviin arvo-
osuustileihin ja 
arvopaperisäilytyksiin, 
rahastosalkkuihin sekä niihin 
liitettyihin hoitotileihin.

Tämän valtakirjan perusteella käyttöoikeus annetaan valtuutetun lisäksi 
seuraaville nimellä ja henkilötunnuksella yksilöidyille henkilöille:

Irtisanoa ja lopettaa arvo-
osuustilejä ja 
arvopaperisäilytyksiä, 
rahastosalkkuja, niihin 
liitettyjä hoitotilejä tai muita 
sijoitus- tai oheispalveluita 
koskevia sopimuksia.

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Sopia käyttöoikeuksista uusiin 
avattaviin arvo-osuustileihin ja 
arvopaperisäilytyksiin, 
rahastosalkkuihin sekä niihin 
liitettyihin hoitotileihin.

Kyllä

Ei

Tämän valtakirjan perusteella käyttöoikeus annetaan valtuutetun lisäksi 
seuraaville nimellä ja henkilötunnuksella yksilöidyille henkilöille.
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5 (6)
Valtakirja alaikäisen pankkiasioiden hoitamiseksi 
Nordeassa

Jos alaikäisen molemmille huoltajille halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, 
on valtuuttajan nimi ja henkilötunnus yksilöitävä edellä. 
Käyttöoikeudenhaltijan tulee hyväksyä käyttöoikeus erikseen pankin 
edellyttämällä tavalla. Valtuutetulla on oikeus allekirjoittaa valtuuttajan 
puolesta myös tarvittava käyttöoikeutta koskeva tilisopimusdokumentaatio. 
Käyttöoikeuden haltija saa verkkopankkipalvelussa, puhelimitse tai konttorissa 
tehdä vapaasti arvo-osuuksia koskevia toimeksiantoja. Käyttöoikeuden haltija 
saa verkkopankkipalvelun kautta tietoonsa osakesäästötilin ja siihen liittyvän 
arvo-osuustilin tapahtumia ja muita tietoja myös ajalta ennen valtuutusta. 
Käyttöoikeudenhaltijalla on oikeus halutessaan liittää tili omaan 
verkkopankkiinsa. Osakesäästötilin yleiset ehdot ovat saatavilla osoitteesta 
www.nordea.fi/osakesäästötili

Sijoitus- ja oheispalvelut: (jatkuu)

Ei

Kyllä Avata uusi osakesäästötili ja 
siihen liitettävä arvo-osuustili 
sekä arvopaperisäilytys. 
Sopia käyttöoikeuksista 
uuteen ja olemassa olevaan 
osakesäästötiliin, sekä siihen 
liittyvään arvo-osuustiliin ja 
arvopaperisäilytykseen 
liittyen.

Tämän valtakirjan perusteella käyttöoikeus annetaan valtuutetun lisäksi 
seuraaville nimellä ja henkilötunnuksella yksilöidyille henkilöille:

Sijoitusvakuutukset: 
Valtuutuksen 
antaminen Valtuutuksen sisältö Lisätietoja

Sopimustietojen kyselyoikeus, 
sijoitussuunnitelman muutos ja 
sijoituskohteiden muutos 
koskien olemassa olevaa 
sijoitusvakuutusta

Maksusuunnitelma on suunnitelma siitä, minkä suuruisia maksuja ja millä 
aikavälillä asiakas maksaa sopimukseen saavuttaakseen asettamansa 
säästötavoitteen.

Valtuutetulla on oikeus saada tietoja sopimuksista verkkopankissaan sekä 
muuttaa sopimusten sijoitussuunnitelmaa ja säästöjen jakaumaa 
sopimuksessa, ehdoissa, hinnastossa ja laskuperusteissa mainituin ehdoin.  
Valtuutetulla on oikeus liittää sopimukset myös verkkopankkipalveluunsa tästä 
palvelusta erikseen määrätyin ehdoin.

Valtuutetulla on oikeus saada tietoja sopimuksista sekä muuttaa sopimusten 
sijoitussuunnitelmaa ja säästöjen jakaumaa sopimuksessa, ehdoissa, 
hinnastossa ja laskuperusteissa mainituin ehdoin. 
Valtuutetulla on oikeus liittää sopimukset myös verkkopankkipalveluunsa tästä 
palvelusta erikseen määrätyin ehdoin. 

Maksusuunnitelman tekeminen 
ja muutos tämän valtakirjan 
nojalla avattavalle uudelle 
sijoitusvakuutukselle

Maksusuunnitelma on suunnitelma siitä, minkä suuruisia maksuja ja millä 
aikavälillä asiakas maksaa sopimukseen saavuttaakseen asettamansa 
säästötavoitteen.

Sopimustietojen kyselyoikeus, 
sijoitussuunnitelman muutos ja 
sijoituskohteiden muutos 
koskien tämän valtakirjan 
nojalla avattavaa uutta 
sijoitusvakuutusta

Maksusuunnitelman tekeminen 
ja muutos olemassa olevalle 
sijoitusvakuutukselle

Ei

Kyllä Uuden sijoitusvakuutuksen 
avaaminen

Valtuutettu on velvollinen antamaan pankille riittävät tiedot alaikäisen 
vakuuttamiseen liittyvistä tarpeista, taloudellisesta asemasta ja 
sijoitustavoitteista, jotta pankki voi arvioida vakuutustarpeen sekä sen, ovatko 
suunniteltu sijoitusvakuutus ja siihen suunnitellut sijoituskohteet alaikäiselle 
soveltuvia. Soveltuvuusarvioinnissa selvitys sijoituskokemuksesta ja -
tietämyksestä kohdistuu alaikäisen edustajana toimivaan valtuutettuun.

Sopimusnumero

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Sopimusnumero

www.nordea.fi/osakesäästötili
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6 (6)
Valtakirja alaikäisen pankkiasioiden hoitamiseksi 
Nordeassa

Takaisinostojen tekeminen 
tämän valtakirjan nojalla 
avattavasta uudesta 
sijoitusvakuutuksesta

Sijoitusvakuutuksen 
irtisanominen koskien tämän 
valtakirjan nojalla avattavaa 
uutta sijoitusvakuutusta 

Sijoitusvakuutuksen irtisan-
ominen koskien olemassa 
olevaa sijoitusvakuutusta

Takaisinostolla tarkoitetaan varojen nostamista sijoitusvakuutuksesta 
kokonaan tai osittain.

Takaisinostojen tekeminen 
olemassa olevasta 
sijoitusvakuutuksesta 

Takaisinostolla tarkoitetaan varojen nostamista sijoitusvakuutuksesta 
kokonaan tai osittain.

Sijoitusvakuutukset: (jatkuu)

Sopimusnumero

Sopimusnumero

Paikka ja aika

Valtuuttajan nimi

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä
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Valtakirja alaikäisen pankkiasioiden hoitamiseksi Nordeassa
Tämä valtuutus tulee voimaan, kun valtakirja on toimitettu pankille sähköisesti. Pelkästään sähköisesti täytetty valtuutus on sitova ilman valtuuttajan omakätistä allekirjoitusta, kun valtuuttaja on toimittanut sen pankille Nordean Omaposti -palvelun kautta tai asiakasviestinä, jolloin valtuuttajan henkilöllisyys on vahvasti tunnistettu.  Valtuutus on voimassa siihen asti, kunnes alaikäinen täyttää kahdeksantoista (18) vuotta, ellei pankille toisin ilmoiteta.   Tämä valtakirja korvaa kaikilta osin mahdollisesti pankille aiemmin toimitetut valtuuttajan ja valtuutetun väliset alaikäisen pankkiasiointia koskevat muut kuin kertaluontoiset valtakirjat.
Valtuutuksen antaminen
Valtuutuksen voimassaolo
Valtuutuksen peruuttaminen
Valtuutetun toimivalta
Valtuutus voidaan peruuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti pankille.
Valtakirjaan merkitään rastilla, mitä toimenpiteitä valtuutetulla on oikeus tai ei ole oikeutta tehdä.
Valtuutuksen ehdot:
Ei
Kyllä
Avata uusia pankkitilejä
Valtuutuksen sisältö
Lisätietoja
Tietoa Käyttötilistä ehtoineen: www.nordea.fi/käyttötili/ehdot
Tietoa EtuTilistä ehtoineen: www.nordea.fi/etutili/ehdot
Pankkitilit:
Annan alaikäisen lapseni huoltajana ja edunvalvojana suostumukseni siihen, että valtuutettu on oikeutettu yksin tekemään alaikäisen puolesta Nordea Bank Oyj:ssä (jäljempänä “pankki”) kaikki tarvittavat toimet alla yksilöimieni pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseksi.
Valtuutettu on oikeutettu yksin hyväksymään alaikäisen asiakassuhdetta tai tälle tarjottavaa palvelua koskevat ehdot sekä allekirjoittamaan asiakassuhteen perustamiseksi tai palvelun tarjoamiseksi tarvittavat sopimukset pankin kanssa. Valtuutettu on oikeutettu antamaan kaikki asiakassuhteen tai palvelun tarjoamisen kannalta tarpeelliset alaikäistä koskevat tiedot pankille. Pankki on velvollinen antamaan valtakirjassa tarkemmin yksilöityjä alaikäiselle tarjottavia palveluita tai tämän pankkiasiointia koskevat tiedot ainoastaan valtuutetulle.
Valtuutus
Valtuutettu (huoltaja)
Valtuuttaja (huoltaja)
Alaikäinen (asiakas)
Valtuutuksen antaminen
Valtuutuksen sisältö
Lisätietoja
Tämän valtakirjan perusteella käyttöoikeus annetaan valtuutetun lisäksi seuraaville nimellä ja henkilötunnuksella yksilöidyille henkilöille:
Irtisanoa ja lopettaa pankkitilejä
Ottaa käyttöön verkkopankin katseluoikeuden alaikäiselle
E-tunnisteella alaikäinen voi tunnistautua muiden palveluntarjoajien palveluihin, esimerkiksi Kelaan.
Palvelun lisääminen edellyttää alaikäisen henkilöllisyyden varmistamista Nordean konttorissa. 
Tietoa verkkopankkipalvelusta ehtoineen: www.nordea.fi/verkkopankki/ehdot
Ottaa verkkopankkipalvelun ohella käyttöön vahva sähköinen tunnistusväline  (e-tunniste) alaikäiselle
Ottaa käyttöön verkko-pankkipalvelun alaikäiselle ja sopia palvelun laajuudesta
Valtuutus ei koske seuraavia tilejä:
Valtuutus ei koske seuraavia tilejä:
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Sopia tilin käyttöoikeuksista uusiin avattaviin tileihin.
Sopia uusia käyttöoikeuksia olemassa oleviin tileihin
Tämän valtakirjan perusteella käyttöoikeus annetaan valtuutetun lisäksi seuraaville nimellä ja henkilötunnuksella yksilöidyille henkilöille:
Jos alaikäisen molemmille huoltajille halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, on valtuuttajan nimi ja henkilötunnus yksilöitävä edellä. Jos alaikäiselle halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, on tämän nimi ja henkilötunnus yksilöitävä edellä. Käyttöoikeudenhaltijan tulee hyväksyä käyttöoikeus erikseen pankin edellyttämällä tavalla. Valtuutetulla on oikeus allekirjoittaa valtuuttajan puolesta myös tarvittava käyttöoikeutta koskeva tilisopimusdokumentaatio.  Käyttöoikeudenhaltijalla on oikeus halutessaan liittää tili omaan verkkopankkiinsa katselu- tai maksutiliksi.
Jos alaikäisen molemmille huoltajille halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, on valtuuttajan nimi ja henkilötunnus yksilöitävä edellä  Jos alaikäiselle halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, on tämän nimi ja henkilötunnus yksilöitävä edellä. Käyttöoikeudenhaltijan tulee hyväksyä käyttöoikeus erikseen pankin edellyttämällä tavalla. Valtuutetulla on oikeus allekirjoittaa valtuuttajan puolesta myös tarvittava käyttöoikeutta koskeva tilisopimusdokumentaatio.  Käyttöoikeudenhaltijalla on oikeus halutessaan liittää tili omaan verkkopankkiinsa katselu- tai maksutiliksi.
Valtuutettu saa siirtää tai nostaa tilillä lopetushetkellä olevat rahavarat.
Verkkopankin katseluoikeus ei mahdollista Nordea Tunnusluvut -sovelluksen käyttöönottoa.
Tietoa verkkopankin katseluoikeudesta ehtoineen:
www.nordea.fi/verkkopankki/ehdot 
Pankkitilit: (jatkuu)
Valtuutettu voi valita, mitkä alaikäisen tilit ovat verkkopankissa alaikäisen nähtävillä ja miltä tileiltä alaikäinen voi myös maksaa.
Tietoa verkkopankkipalvelusta ehtoineen: www.nordea.fi/verkkopankki/ehdot
Pankkitunnuksilla käytettävät palvelut: 
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Valtuutuksen antaminen
Valtuutettu voi muokata alaikäisen olemassa olevan kortin maksu- ja käteisnostorajoja, sekä sopia kortin Internet-käytöstä. Valtuutettu voi muokata kortin maarajauksia. Valtuutettu voi vaihtaa tai lisätä olemassa olevalle kortille liitetyn alaikäisen käteisnosto- tai maksutilin. Valtuutettu voi myös lisätä olemassa olevalle kortille galleriakuvan tai lisätä korttiin K-Plussa-ominaisuuden.
Nordea Wallet -sovelluksen käyttöönoton edellytyksenä on alaikäisen oma älypuhelin, voimassa oleva verkkopankkisopimus, Nordea Tunnusluvut -sovellus ja Nordean kortti. Nordea Siirto -sovelluksen käyttöönoton edellytyksenä on alaikäisen oma älypuhelin, verkkopankkisopimus, Nordea Tunnusluvut -sovellus ja maksamiseen soveltuva tili.
Valtuutuksen sisältö
Lisätietoja
Valtuutuksen antaminen
Valtuutuksen sisältö
Lisätietoja
Alaikäisellä tulee olla voimassa oleva Sijoituspalvelusopimus, jotta pankki voi tarjota tälle sijoitus-, vakuutus- tai oheispalveluita. Mikäli tässä kohdassa valtuuttajan valinta on “ei”, myöskään muut sijoitus-, vakuutus- ja oheispalve-luita koskevat valtuutukset eivät ole mahdollisia.
Asiakas luokitellaan sijoittajana ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ellei asiakkaalle ole toisin ilmoitettu tai ellei asiakasluokitusta ole asiakkaan pyynnöstä muutettu. Lisätietoja asiakkaiden luokittelusta löytyy osoitteesta www.nordea.fi/sijoittaminen/ehdot kohdasta ”MIFID-asiakirjat”.
Sijoituspalvelusopimus ehtoineen on saatavilla osoitteesta
www.nordea.fi/sijoittaminen/ehdot.
Sopia sijoitusneuvonta-palvelusta ja antaa pankille sen selonottovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot sijoitus-suunnitelman laatimiseksi alaikäiselle, sekä antaa harkintansa mukaisia toimeksiantoja niitä alaikäisen varoja koskien, joihin valtuutetulla on käyttöoikeus, ja sijoittaa niitä valitsemiinsa sijoituskohteisiin.
Avata uusia arvo-osuustilejä ja arvopaperisäilytyksiä, rahastosalkkuja sekä näihin liitettäviä hoitotilejä.
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Tilata alaikäiselle Nordea Debit -kortin liitettäväksi alaikäisen tiliin
Valtuutettu sopii korttisopimuksella kortin turvarajoista sekä kortin Internet-käytöstä. Valtuutettu voi tilata kuvallisen kortin sekä lisätä korttiin K-Plussa-ominaisuuden. Valtuutettu voi myös tilata alaikäisen korttiin liittyvän tunnusluvun (PIN) tekstiviestitse toimitettuna lapsen matkapuhelinnumeroon. 
Tietoa Nordea Debit -kortista ehtoineen:
https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/palvelumme/maksu-luottokortit/nordea-debit.html
Kortit ja maksaminen:
Sijoitus- ja oheispalvelut:
Solmia Sijoituspalvelusopimuksen
Sopia muutoksista alaikäisen olemassa olevalle kortille ja lopettaa kortin
Sopia Siirto ja Nordea Wallet -sovellusten käyttöönotosta
Valtuutettu on oikeutettu yksin sopimaan sijoitusneuvontapalvelun tarjoamisesta alaikäiselle sekä yksin edustamaan alaikäistä sijoitusneuvontatapaamisessa.
Valtuutettu on velvollinen antamaan pankille riittävät tiedot alaikäisen taloudellisesta asemasta ja sijoitustavoitteista, jotta pankki voi arvioida onko suunniteltu sijoituspalvelu tai rahoitusväline alaikäiselle soveltuva. Soveltuvuusarvioinnissa selvitys sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä kohdistuu alaikäisen edustajana toimivaan valtuutettuun.
Valtuutetulla on oikeus antaa pankille alaikäisen varoja koskevia toimeksiantoja valintansa mukaisiin sijoituskohteisiin. Valtuutetulla on oikeus poiketa pankin antamasta sijoitusneuvosta ja antaa pankille myös sellaisia toimeksiantoja, joita pankki ei ole suositellut tai joiden soveltuvuutta pankki ei ole arvioinut.
Arvo-osuustilin ja arvopaperisäilytyksen yleiset ehdot ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/sijoittaminen/ehdot.
Tietoa Käyttötilistä ehtoineen löytyy osoitteesta www.nordea.fi/käyttötili/ehdot
Ei
Sijoitus- ja oheispalvelut: (jatkuu)
Jos alaikäisen molemmille huoltajille halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, on valtuuttajan nimi ja henkilötunnus yksilöitävä edellä. Käyttöoikeudenhaltijan tulee hyväksyä käyttöoikeus erikseen pankin edellyttämällä tavalla. Valtuutetulla on oikeus allekirjoittaa valtuuttajan puolesta myös tarvittava käyttöoikeutta koskeva tilisopimusdokumentaatio. Käyttöoikeuden haltija saa verkkopankkipalvelussa, puhelimitse tai konttorissa tehdä vapaasti arvo-osuuksia ja rahastoja koskevia toimeksiantoja. Käyttöoikeus arvo-osuustiliin ja arvopaperisäilytykseen sekä rahastosalkkuun sisältää aina käyttöoikeuden myös hoitotiliin. Käyttöoikeuden haltija saa verkkopankkipalvelun kautta tietoonsa arvo-osuustilin ja rahastosalkun sekä näihin liitetyn hoitotilin tapahtumia ja muita tietoja myös ajalta ennen valtuutusta. Käyttöoikeudenhaltijalla on oikeus halutessaan liittää tili omaan verkkopankkiinsa.
Jos alaikäisen molemmille huoltajille halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, on valtuuttajan nimi ja henkilötunnus yksilöitävä edellä. Käyttöoikeudenhaltijan tulee hyväksyä käyttöoikeus erikseen pankin edellyttämällä tavalla. Valtuutetulla on oikeus allekirjoittaa valtuuttajan puolesta myös tarvittava käyttöoikeutta koskeva sopimusdokumentaatio. Käyttöoikeuden haltija saa verkkopankkipalvelussa, puhelimitse tai konttorissa tehdä vapaasti arvo-osuuksia ja rahastoja koskevia toimeksiantoja.   Käyttöoikeus arvo-osuustiliin ja arvopaperisäilytykseen sekä rahastosalkkuun sisältää aina käyttöoikeuden myös hoitotiliin. Käyttöoikeudenhaltija saa verkkopankkipalvelun kautta tietoonsa arvo-osuustilin ja rahastosalkun sekä näihin liitetyn hoitotilin tapahtumia ja muita tietoja myös ajalta ennen valtuutusta. Käyttöoikeudenhaltijalla on oikeus halutessaan liittää tili omaan verkkopankkiinsa.
Valtuutetulla on oikeus yksin antaa pankille alaikäisen arvo-osuustilillä ja arvopaperisäilytyksessä, rahastosalkussa tai hoitotilillä palvelun lopetushetkellä olevia varoja koskeva siirto-, lunastus-, myynti- tai nostotoimeksianto.
Sopia uusia käyttöoikeuksia olemassa oleviin arvo-osuustileihin ja arvopaperisäilytyksiin, rahastosalkkuihin sekä niihin liitettyihin hoitotileihin.
Tämän valtakirjan perusteella käyttöoikeus annetaan valtuutetun lisäksi seuraaville nimellä ja henkilötunnuksella yksilöidyille henkilöille:
Irtisanoa ja lopettaa arvo-osuustilejä ja arvopaperisäilytyksiä, rahastosalkkuja, niihin liitettyjä hoitotilejä tai muita sijoitus- tai oheispalveluita koskevia sopimuksia.
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Sopia käyttöoikeuksista uusiin avattaviin arvo-osuustileihin ja arvopaperisäilytyksiin, rahastosalkkuihin sekä niihin liitettyihin hoitotileihin.
Kyllä
Ei
Tämän valtakirjan perusteella käyttöoikeus annetaan valtuutetun lisäksi seuraaville nimellä ja henkilötunnuksella yksilöidyille henkilöille.
Jos alaikäisen molemmille huoltajille halutaan antaa itsenäinen käyttöoikeus, on valtuuttajan nimi ja henkilötunnus yksilöitävä edellä.
Käyttöoikeudenhaltijan tulee hyväksyä käyttöoikeus erikseen pankin edellyttämällä tavalla. Valtuutetulla on oikeus allekirjoittaa valtuuttajan puolesta myös tarvittava käyttöoikeutta koskeva tilisopimusdokumentaatio. Käyttöoikeuden haltija saa verkkopankkipalvelussa, puhelimitse tai konttorissa tehdä vapaasti arvo-osuuksia koskevia toimeksiantoja. Käyttöoikeuden haltija saa verkkopankkipalvelun kautta tietoonsa osakesäästötilin ja siihen liittyvän arvo-osuustilin tapahtumia ja muita tietoja myös ajalta ennen valtuutusta. Käyttöoikeudenhaltijalla on oikeus halutessaan liittää tili omaan verkkopankkiinsa. Osakesäästötilin yleiset ehdot ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/osakesäästötili
Sijoitus- ja oheispalvelut: (jatkuu)
Ei
Kyllä
Avata uusi osakesäästötili ja siihen liitettävä arvo-osuustili sekä arvopaperisäilytys. Sopia käyttöoikeuksista uuteen ja olemassa olevaan osakesäästötiliin, sekä siihen liittyvään arvo-osuustiliin ja arvopaperisäilytykseen liittyen.
Tämän valtakirjan perusteella käyttöoikeus annetaan valtuutetun lisäksi seuraaville nimellä ja henkilötunnuksella yksilöidyille henkilöille:
Sijoitusvakuutukset: 
Valtuutuksen antaminen
Valtuutuksen sisältö
Lisätietoja
Sopimustietojen kyselyoikeus, sijoitussuunnitelman muutos ja sijoituskohteiden muutos koskien olemassa olevaa sijoitusvakuutusta
Maksusuunnitelma on suunnitelma siitä, minkä suuruisia maksuja ja millä aikavälillä asiakas maksaa sopimukseen saavuttaakseen asettamansa säästötavoitteen.
Valtuutetulla on oikeus saada tietoja sopimuksista verkkopankissaan sekä muuttaa sopimusten sijoitussuunnitelmaa ja säästöjen jakaumaa sopimuksessa, ehdoissa, hinnastossa ja laskuperusteissa mainituin ehdoin. 
Valtuutetulla on oikeus liittää sopimukset myös verkkopankkipalveluunsa tästä palvelusta erikseen määrätyin ehdoin.
Valtuutetulla on oikeus saada tietoja sopimuksista sekä muuttaa sopimusten sijoitussuunnitelmaa ja säästöjen jakaumaa sopimuksessa, ehdoissa, hinnastossa ja laskuperusteissa mainituin ehdoin.
Valtuutetulla on oikeus liittää sopimukset myös verkkopankkipalveluunsa tästä palvelusta erikseen määrätyin ehdoin. 
Maksusuunnitelman tekeminen ja muutos tämän valtakirjan nojalla avattavalle uudelle sijoitusvakuutukselle
Maksusuunnitelma on suunnitelma siitä, minkä suuruisia maksuja ja millä aikavälillä asiakas maksaa sopimukseen saavuttaakseen asettamansa säästötavoitteen.
Sopimustietojen kyselyoikeus, sijoitussuunnitelman muutos ja sijoituskohteiden muutos koskien tämän valtakirjan nojalla avattavaa uutta sijoitusvakuutusta
Maksusuunnitelman tekeminen ja muutos olemassa olevalle sijoitusvakuutukselle
Ei
Kyllä
Uuden sijoitusvakuutuksen avaaminen
Valtuutettu on velvollinen antamaan pankille riittävät tiedot alaikäisen vakuuttamiseen liittyvistä tarpeista, taloudellisesta asemasta ja sijoitustavoitteista, jotta pankki voi arvioida vakuutustarpeen sekä sen, ovatko suunniteltu sijoitusvakuutus ja siihen suunnitellut sijoituskohteet alaikäiselle soveltuvia. Soveltuvuusarvioinnissa selvitys sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä kohdistuu alaikäisen edustajana toimivaan valtuutettuun.
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Takaisinostojen tekeminen tämän valtakirjan nojalla avattavasta uudesta sijoitusvakuutuksesta
Sijoitusvakuutuksen irtisanominen koskien tämän valtakirjan nojalla avattavaa uutta sijoitusvakuutusta 
Sijoitusvakuutuksen irtisan-ominen koskien olemassa olevaa sijoitusvakuutusta
Takaisinostolla tarkoitetaan varojen nostamista sijoitusvakuutuksesta kokonaan tai osittain.
Takaisinostojen tekeminen olemassa olevasta sijoitusvakuutuksesta 
Takaisinostolla tarkoitetaan varojen nostamista sijoitusvakuutuksesta kokonaan tai osittain.
Sijoitusvakuutukset: (jatkuu)
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
05.21
2021-05-18 New changes income from Kari Kakkolammi. AP
2020-09-29 New form to Kari Kaakkolammi in Finland. AP
Kari Kaakkolammi
Anpe (Anders Persson)
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