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Fullmaktsgivare
Första intressebevakarens namn

Personbeteckning

Adress

Telefonnummer

Andra intressebevakarens namn

Personbeteckning

Adress, om annan än första intressebevakarens

Telefonnummer

Den minderåringa har bara en intressebevakare.
Befullmäktigad (kontoöppnare)
Den befullmäktigades namn

Personbeteckning

Adress

Telefonnummer

Kontoinnehavare
Den minderåringas namn

Personbeteckning

Den minderårigas adress

Fullmakt
Som kontoöppnarens intressebevakare befullmäktigar jag den ovannämnda befullmäktigade att i donationssyfte inrätta en kundrelation och
öppna ett konto i den ovannämnda minderårigas namn i Nordea Bank Abp.
Meddelandena om kontot skickas till den minderårigas (kontohavarens) hemadress. Till övriga delar är den befullmäktigade berättigad att i mitt
ställe öppna ett konto enligt de vilkor som hen anser vara bäst och godkänna kontovillkoren som bindande för mig/den minderåriga.

TVAL011PL 10.18
Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9

Jag har tagit del av de olika kontoalternativen och villkoren för dem på Nordeas webbplats nordea.fi/konton-och-betalningar (brukskonton) och
nordea.fi/sparkonton (sparkonton).

Denna fullmakt gäller fram till
Ort och datum

Första intressebevakarens underskrift och namnförtydligande

Andra intressebevakarens underskrift och namnförtydligande

Med denna fullmakt kan man för den minderåriga öppna ett brukskonto, ett sparkonto eller ett placeringskonto somo intressebevakarna kan
använda tillsammans.
Om den minderårigas intressebevakare är andra än bägge föräldrarna ska detta bevisas separat genom ett ämbetsbetyg, ett domstolsbeslut
som vunnit laga kraft eller ett avtal mellan föräldrarna om vårdnad av barn och umgängesrätt som socialnämnden har fastställt.
Kontoöppnaren kan inte förbehålla sig dispositionsrätten till kontot eller bestämma att endast den ena intressebevakaren får dispositionsrätt.
För att kontot ska kunna öppnas ska bägge intressebevakarna besöka kontoret, om de inte redan är kunder i Nordea Bank Abp. I samband med
besöket kontrollerar man intressebevakarnas identitet och antecknar deras uppgifter i bankens kundregister.
Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa*)

• Betjäningstid mån-fre kl. 8-18.
• Från utlandet +358 200 5000 (pris för utrikessamtal).

* lna= lokalnätsavgift, msa= mobilsamtalsavgift
Kontaktuppgifterna till Nordeas kontor med kundtjänst finns på www.nordea.fi

