Fullmakt för att öppna
kostnadskonto för dödsbo
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Uppgifter om den avlidne
Den avlidnes namn

Den avlidnes personbeteckning

Uppgifter om fullmakten

Dödsdag

Den befullmäktigades personbeteckning

Den befullmäktigades namn

Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande

Fullmaktsgivarens personbeteckning

Fullmakt
Den befullmäktigade har rätt att avtala med Nordea Bank Abp (nedan Nordea) om att elektroniskt betala dödsboets för-fallande räkningar och
genomföra andra åtgärder för att förvalta dödsboet.
Den befullmäktigade har rätt att för ovan nämnda ändamål:
• Avtala om att öppna kostnadskonto för dödsboet samt ta emot och godkänna villkoren för kontoavtalet för alla dödsbo-delägares räkning (se
villkor för kostnadskonto som bilaga till fullmakten).
• Överföra högst 10 000 euro till kostnadskontot från dödsboets andra konton i Nordea.
• Sälja dödsboets värdeandelar och fonder samt överföra medel från sådan försäljning till kostnadskontot för att betala räkningar.
• Betala räkningar och överföra pengar från kostnadskontot, inklusive kontogireringar till delägarna.
• I anslutning till avtalet om kostnadskontot ge Nordea:
• Uppgifter om dödsboet som Nordea kräver med stöd av sin skyldighet att känna sina kunder;
• Försäkran om att man i samband med kontoavtalet gett Nordea korrekta uppgifter om dödsbodelägarna och
• En förbindelse med vilken alla delägare som antecknats i kontoavtalet förbinder sig med solidariskt ansvar att ersätta Nordea för all skada som
kan orsakas av lagligt yrkande av delägare som inte antecknats i kontoavtalet.
• Avsluta och säga upp kostnadskontot.
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• Avsluta och säga upp dödsboets andra konton om det inte längre finns medel på dem efter en överföring till kostnads-kontot samt avsluta
också andra tjänster och avtal hos Nordea som dödsboet inte använder. Med stöd av fullmakten kan man ändå inte avsluta dödsboets avtal om
bankfack eller ta emot värdepapper som förvaras på bankens säkerhets-konto, såsom bostadsaktiebrev eller pantbrev för fastighet.

Du kan skicka den här fullmakten till Nordea på följande sätt:
1. Elektroniskt via tjänsten Nordea
Omaposti

Du kan logga in i tjänsten Omaposti med Nordeas och andra finländska bankers nätbankskoder. Du
kommer till Omaposti via vår webbplats under adressen:
https://www.nordea.fi/omaposti
Delägarna kan skicka sina fullmakter via Omaposti. Du kan skicka fullmakten elektroniskt utan att
skriftligt underteckna den. Fullmakten som fyllts i elektroniskt är bindande om den har skickats banken
via Omaposti. Du kan alternativt underteckna fullmaktsblanketten på papper och skanna den.

2. Skriftligt undertecknad per post

Fullmakten kan portofritt postas under adressen:
Nordea Bank Abp
Operations Finland / Estates
5001230-2101
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE
Delägarna kan tillsammans underteckna samma fullmakt eller varje delägare kan underteckna en egen
fullmakt.
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Fullmakt för att öppna
kostnadskonto för dödsbo

1. Bilaga till kontoavtalet om dödsboets kostnadskonto
Denna bilaga innehåller tilläggsvillkor som tillämpas på dödsboets
konto som specificerats ovan. Banken och dödsbodelägarna avtalar
om tilläggsvillkoren.
Man kan avtala om öppnande av konto i början av boutred-ningen då
de dokument över dödsbodelägarna som ges till banken inte är
omfattande. Banken kan avtala om öppnande av konto utifrån de
uppgifter om dödsbodelägarna som finns tillgängliga vid tidpunkten för
öppnandet av kontot.
Kontot är avsett för att betala ett oskiftat dödsbos räkningar som
förfaller samt för andra åtgärder som gäller förvaltning-en av dödsboet
och som enligt ärvdabalken (5.2.1965/40) inte tål uppskov och kan
genomföras oaktat att samtliga delägares samtycke ej kan inhämtas.
Det är möjligt att göra kontoöverföringar från kontot också till
dödsbodelägarna.
Delägare avser person som i detta kontoavtal antecknats som
dödsbodelägare. Om det efter att kontoavtalet gjorts upp framgår att
fler delägare hör till dödsboet gäller de rät-tigheter och skyldigheter
som följer av detta kontoavtal endast de delägare som antecknats i
avtalet.
2. Begränsningar för användningen av kontot
Man kan göra överföringar från dödsboets andra konton i Nordea till
kostnadskontot. Summan som överförs kan sammanlagt vara högst
10 000 euro och summan kan över-föras på en gång eller i flera
poster.
Man kan inte ta emot gireringar på kontot från andra än dödsboets
övriga Nordeakonton och det är inte heller möj-ligt att göra
kontantinsättningar på kontot. Inkommande betalningar till dödsboet
och andra kontoöverföringar ska styras till dödsboets andra konton.
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3. Dispositionsrätter och anslutande av kontot till nätbankstjänsten
Delägarna kan ge en eller flera delägare dispositionsrätt till kontot och
ansluta kontot till dispositionsrättsinnehavarens nätbankstjänst för att
möjliggöra elektronisk hantering av ärenden.
Respektive delägare kan återkalla fullmakten hen gett för att använda
och ansluta kontot till nätbankstjänsten genom att meddela banken
om det. Efter återkallandet behövs en ny fullmakt av alla
dödsbodelägare för att ge dispositionsrätt till kontot och för att ansluta
kontot till dispositionsrättsinneha-varens nätbankstjänst.
4. Dödsboets dokument
För att reda ut dödsboets delägare för banken måste man visa upp
minst den avlidnes ämbetsbetyg och så täckande som möjligt också
andra dokument för dödsboet som vid tidpunkten för upprättandet av
kontoavtalet är tillgängliga och av vilka dödsbodelägarna framgår.
Banken har rätt att vid behov kräva tilläggsutredningar av delägarna.
5. Försäkran och förbindelse som gäller riktigheten av
delägaruppgifterna
Enligt ärvdabalken ska delägarna tillsammans förvalta dödsboets
egendom för boutredningen. Delägarna är ar-vingarna, universella
testamentstagare och den efterlevande maken om hen har giftorätt i
den andra makens egendom.
Delägarna försäkrar för banken att dödsboet inte omfattar andra
delägare än de som antecknats i detta kontoavtal. Delägarna ansvarar
för att alla delägare har antecknats i kontoavtalet i enlighet med
uppgifterna som framgår av dödsboets dokument och ärvdabalken.
Dessutom försäkrar delägarna banken att:
• De meddelar banken om det avvikande från tidigare uppgifter
kommer fram att dödsboet även omfattar nå-gon annan delägare
utöver de personer som anteck-nats i detta kontoavtal;
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• Att den avlidne inte har en före detta make eller en arvinge till en
tidigare avliden make som utifrån äktenskapsförhållandet har rätt att
delta i förvaltningen av dödsboet;
• Att dödsboets egendom inte är i boutredningsmannens eller
testamentsexekutorns besittning;
• De är medvetna om att om någon delägare är minderårig eller har
förordnats intressebevakare, kan överföringen av dödsboets medel
till delägarna anses vara skifte av medel som intressebevakaren
enligt lagen om förmyn-darverksamhet (1.4.1999/442) kan behöva
tillstånd till av förmyndarmyndigheten för att för sin huvudmans räkning avtala om avvittring av egendom eller arvskifte samt vid
eventuella intressekonflikter en ställföreträdare för
intressebevakaren.
De delägare som antecknats i kontoavtalet förbinder sig med
solidariskt ansvar att ersätta banken för all den skada som eventuellt
orsakas banken av lagligt yrkande av annan person än en delägare
som antecknats i detta kontoavtal, om denna delägare enligt
ärvdabalken borde ha blivit hörd om förordnandet av dödsboets
egendom.
6. Bankens ansvarsfrihet vid eventuell inverkan på avsägelse av
arv och delägarens skuldansvar
Delägarna är medvetna om att öppnandet och användning-en av
kontot enligt ärvdabalken kan ses som en åtgärd utifrån vilken
delägaren kan anses ha mottagit arv och som kan inverka på rätten till
avsägelse av arv.
Enligt ärvdabalken får avvittring eller arvskifte inte äga rum innan alla
dödsboets skulder har betalats eller en säkerhet som tryggar
betalningen har ställts. Delägarna är medvetna om att om medel
överförs från kontot till delägarna innan alla dödsboets skulder har
betalats, kan de enligt ärvdabal-ken åläggas personlig skyldighet att
återbära eller ersätta egendom.
Banken är inte ansvarig om ovannämnda rättsverkningar orsakas
delägarna på grund av öppnandet av kontot eller användningen av
det.
7. Bankens rätt att vägra godkänna användningen av kontot
Banken har rätt att vägra godkänna användningen av kontot om den
har anledning att misstänka missbruk av kontot eller om delägarna
som antecknats i kontoavtalet avviker från uppgifterna i dödsboets
dokument.
8. Uppsägning och hävning av kontot
Utöver det som avtalats i allmänna villkor för konton för privatpersoner
har banken rätt att säga upp kontoavtalet och tjänsterna i anknytning
till det om;
• Det framgår att alla dödsboets delägare inte antecknats i detta
kontoavtal;
• Banken inte får den tilläggsutredning som den har krävt om
dödsboets delägare;
• Ankommande betalningar styrs till kontot;
• Kontot på annat sätt används i strid med kontoavtalet.
Banken har rätt att häva kontoavtalet och tjänsterna i an-knytning till
det att upphöra med omedelbar verkan om avtalsbrottet är väsentligt
eller om banken har en grundad anledning att misstänka missbruk av
kontot.
9. Villkor som tillämpas på kontoavtalet
På detta kontoavtal tillämpas utöver villkoren för dödsboets
kostnadskonto särskilda villkor för brukskonto, allmänna kontovillkor
för privatpersoner samt vid var tid gällande allmänna villkor för
betalningsförmedling. Om villkoren för dödsboets kostnadskonto
avviker från kontoavtalets andra villkor tillämpas dessa villkor för
kostnadskontot.
Delägarna har utöver dessa villkor för dödsboets kostnads-konto
mottagit särskilda villkor för kontoavtal och därtill hörande allmänna
kontovillkor för privatpersoner samt bankens allmänna villkor för
betalningsförmedling som gäller vid tidpunkten då kontoavtalet
undertecknas

