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 1  (4)
Fullmakt för dödsboets bankärenden 
hos Nordea

Den avlidnes personbeteckningDen avlidnes namn

Uppgifter om fullmäktigen

Uppgifter om den avlidne

Fullmäktigens personbeteckning

Du kan skicka den här fullmakten till Nordea på följande sätt:

Fullmäktigens namn

 
    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.

 
    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.

Fullmaktens giltighet Denna fullmakt träder i kraft då banken fått bouppteckningsinstrumentet jämte bilagor efter den avlidne 
och utredningen om dödsboets delägare blivit klar i Nordea. Fullmakten gäller tills vidare.

Återkallande av fullmakten
Det räcker att en delägare återkallar fullmakten genom att meddela banken om det för att fullmakten ska 
upphöra att gälla för alla dödsbodelägares del. Efter att fullmakten upphört att gälla måste alla 
dödsbodelägare ge en ny fullmakt för att åtgärder ska kunna utföras i dödsboets namn.

Fullmäktigens behörighet Kryssa för de åtgärder som fullmäktigen kan vidta. De punkter som fullmakten inte gäller ska inte 
kryssas för. Fullmäktigen kan endast genomföra sådana åtgärder som alla delägare gett fullmakt för.

Övriga villkor Fullmäktigen har alltid rätt att ge Nordea de uppgifter som Nordea behöver på grund av skyldigheten att 
utöva kundkontroll.

Villkor för behörighet:

Dödsdag
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 2  (4)
Fullmakt för dödsboets bankärenden 
hos Nordea

Givande av fullmakt

Använda bankfacket och ta egendomen som finns  
i bankfacket i sin besittning

1. Dödboets bankkonton

2. Dödsboets värdeandelar, fonder och värdepapper

Givande av fullmakt Fullmaktens innehåll Mer information

Få dispositionsrätt till bankkonton samt ansluta det 
konto som dispositionsrätten gäller till fullmäktigens 
egen nätbankstjänst.

Fullmäktigen får utan begränsningar betala räkningar 
från och överföra pengar mellan de konton som 
anslutits till nätbankstjänsten. 
 
Fullmäktigen får via nätbankstjänsten information om 
dödsboets kontotransaktioner och annan information 
även för tiden före den avlidnes död.

Öppna nya bankkonton.

Säga upp och avsluta bankkonton. Fullmäktigen får överföra eller ta ut pengar som finns 
på kontot då det avslutas.

Fullmaktens innehåll Mer information

Sälja värdeandelar och fondandelar samt få dis-
positionsrätt till värdeandelskontot och fond-
portföljen samt ansluta dem till fullmäktigens egen 
nätbankstjänst.

Fullmäktigen får fritt ge uppdrag gällande värde-
andelarna och fonderna. 
 
För att överföra värdeandelar och fondandelar från 
dödsboet till delägare måste en lagakraftvunnen 
fångeshandling såsom ett avtal om avvittring eller 
arvskiftesinstrument företes för banken. 
 
Dispositionsrätten till värdeandelskontot och 
fondportföljen innefattar alltid också dispositionsrätt  
till förvaltningskontot. Fullmäktigen får via nätbanks-
tjänsten uppgifter om bl.a. transaktioner på värde-
andelskontot och i fondportföljen samt transaktioner  
på det förvaltningskonto som anslutits till dessa även  
för den tid som föregick den avlidnes död.

Öppna ett nytt värdeandelskonto och/eller en  
fondportfölj.

Säga upp och avsluta värdeandelskontot, 
fondportföljen, värdepappers- och dokumentförvar 
samt andra avtal om placeringstjänster.

3. Dödsboets bankfack
Beviljande av fullmakt Fullmaktens innehåll Mer information

Vid det första förtecknas innehållet i bankfacket i ett 
protokoll.

Säga upp och avsluta avtalet om bankfack. Fullmäktigen får ta den egendom som finns i 
bankfacket vid avslutningstidpunkten i sin besittning.

Rätt Ingen rätt

Ingen rättRätt

Ingen rättRätt

Ingen rättRätt

Betala räkningar, överföra pengar mellan konton 
och ta ut pengar.

Ingen rättRätt

Ingen rättRätt

Ingen rätt

Ingen rätt

Rätt

Rätt

Ta i sin besittning värdepapper, såsom 
bostadsaktiebrev, testamenten eller annan egendom 
i pappersformat som finns i bankens värdepappers- 
eller dokumentförvar eller på säkerhetskonto.

Ingen rätt

Ingen rätt

Rätt

Rätt
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 3  (4)
Fullmakt för dödsboets bankärenden 
hos Nordea

c/o

För att överföra kapitaliseringsavtal från dödsboet till 
delägare måste en lagakraftvunnen fångeshandling 
såsom arvskiftesinstrument eller testamente företes 
försäkringsbolaget. Dessutom förutsätter 
överföringen samtycke av försäkringsbolaget.

Begära om överföring av följande kapitaliseringsavtal 
hos Nordea Livförsäkring Finland Ab till den 
dödsbodelägare som fullmäktigen fastställer:

Varje delägare i dödsboet har rätt att få information 
om dödsboets bankärenden på dödsdagen och 
tiden därefter. 

Utöver ovannämnda vidta följande åtgärder:

4. Dödsboets försäkringsavtal
Givande av fullmakt Fullmaktens innehåll

Säga upp och återköpa följande kapitaliseringsavtal 
hos Nordea Livförsäkring Finland Ab:

Försäkringsnummer

Avtalsnummer

Ansöka om försäkringsersättning med stöd av 
sparlivförsäkring eller pensionsförsäkring till döds-
boets konto då dödsboet står som förmånstagare 
för försäkringen:

Avtalsnummer

5. Information om dödboets bank- och försäkringsärenden
Beviljande av fullmakt Fullmaktens innehåll Mer information

Få uppgifter om alla bank- och värdeandelskonton, 
fonder, försäkringsavtal, värdepappersförvar, 
säkerheter samt krediter och andra ansvar i Nordea 
Bank Abp, Nordea Funds Ab, Nordea Finans Finland 
Ab och Nordea Livförsäkring Finland Ab både före 
och efter den avlidnes död.

6. Dödsboets postaddress
Givande av fullmakt Fullmaktens innehåll

Ändra dödsboets adress i Nordea till:

7. Andra åtgärder i dödsboets namn
Givande av fullmakt Fullmaktens innehåll

Mer information

Ingen rätt

Ingen rätt

Ingen rätt

Rätt

Rätt

Rätt

Ingen rättRätt

Ingen rättRätt

Ingen rättRätt
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 4  (4)
Fullmakt för dödsboets bankärenden 
hos Nordea

Fullmaktsgivaren försäkrar att hen är medveten om att ifall en dödsbodelägare är minderårig eller åt någon dödsbodelägare har förordnats intressebevakare kan 
avvittring eller arvskifte (överföring av dödsboets tillgångar till delägarna) enligt lag kräva tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vid 
eventuella intressekonflikter kan man dessutom behöva en ställföreträdare för intressebevakaren.

Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.

Ort och datum

Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.

Telefonnummer

Personbeteckning

Ort och datum

Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande

Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.

Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.

Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande

Ort och datum

Personbeteckning

Telefonnummer

Telefonnummer

Personbeteckning

Ort och datum

Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande

Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.

Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.

Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande

Ort och datum

Personbeteckning

Telefonnummer

Telefonnummer

Personbeteckning

Ort och datum

Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande

Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.

Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande Personbeteckning

Telefonnummer

Telefonnummer

Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande

Ort och datum

Personbeteckning

Uppgifter om fullmaktsgivarna
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Fullmakt för dödsboets bankärenden
hos Nordea
Uppgifter om fullmäktigen
Uppgifter om den avlidne
Du kan skicka den här fullmakten till Nordea på följande sätt:
    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.
    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.
Fullmaktens giltighet
Denna fullmakt träder i kraft då banken fått bouppteckningsinstrumentet jämte bilagor efter den avlidne och utredningen om dödsboets delägare blivit klar i Nordea. Fullmakten gäller tills vidare.
Återkallande av fullmakten
Det räcker att en delägare återkallar fullmakten genom att meddela banken om det för att fullmakten ska upphöra att gälla för alla dödsbodelägares del. Efter att fullmakten upphört att gälla måste alla dödsbodelägare ge en ny fullmakt för att åtgärder ska kunna utföras i dödsboets namn.
Fullmäktigens behörighet
Kryssa för de åtgärder som fullmäktigen kan vidta. De punkter som fullmakten inte gäller ska inte kryssas för. Fullmäktigen kan endast genomföra sådana åtgärder som alla delägare gett fullmakt för.
Övriga villkor
Fullmäktigen har alltid rätt att ge Nordea de uppgifter som Nordea behöver på grund av skyldigheten att utöva kundkontroll.
Villkor för behörighet:
Givande av fullmakt
Använda bankfacket och ta egendomen som finns 
i bankfacket i sin besittning
1. Dödboets bankkonton
2. Dödsboets värdeandelar, fonder och värdepapper
Givande av fullmakt
Fullmaktens innehåll
Mer information
Få dispositionsrätt till bankkonton samt ansluta det konto som dispositionsrätten gäller till fullmäktigens egen nätbankstjänst.
Fullmäktigen får utan begränsningar betala räkningar från och överföra pengar mellan de konton som anslutits till nätbankstjänsten.

Fullmäktigen får via nätbankstjänsten information om dödsboets kontotransaktioner och annan information även för tiden före den avlidnes död.
Öppna nya bankkonton.
Säga upp och avsluta bankkonton.
Fullmäktigen får överföra eller ta ut pengar som finns på kontot då det avslutas.
Fullmaktens innehåll
Mer information
Sälja värdeandelar och fondandelar samt få dis-positionsrätt till värdeandelskontot och fond-portföljen samt ansluta dem till fullmäktigens egen nätbankstjänst.
Fullmäktigen får fritt ge uppdrag gällande värde-andelarna och fonderna.För att överföra värdeandelar och fondandelar från dödsboet till delägare måste en lagakraftvunnen fångeshandling såsom ett avtal om avvittring eller arvskiftesinstrument företes för banken.Dispositionsrätten till värdeandelskontot och fondportföljen innefattar alltid också dispositionsrätt 
till förvaltningskontot. Fullmäktigen får via nätbanks-tjänsten uppgifter om bl.a. transaktioner på värde-andelskontot och i fondportföljen samt transaktioner 
på det förvaltningskonto som anslutits till dessa även 
för den tid som föregick den avlidnes död.
Öppna ett nytt värdeandelskonto och/eller en 
fondportfölj.
Säga upp och avsluta värdeandelskontot, fondportföljen, värdepappers- och dokumentförvar samt andra avtal om placeringstjänster.
3. Dödsboets bankfack
Beviljande av fullmakt
Fullmaktens innehåll
Mer information
Vid det första förtecknas innehållet i bankfacket i ett protokoll.
Säga upp och avsluta avtalet om bankfack.
Fullmäktigen får ta den egendom som finns i bankfacket vid avslutningstidpunkten i sin besittning.
Rätt
Ingen rätt
Ingen rätt
Rätt
Ingen rätt
Rätt
Ingen rätt
Rätt
Betala räkningar, överföra pengar mellan konton och ta ut pengar.
Ingen rätt
Rätt
Ingen rätt
Rätt
Ingen rätt
Ingen rätt
Rätt
Rätt
Ta i sin besittning värdepapper, såsom bostadsaktiebrev, testamenten eller annan egendom i pappersformat som finns i bankens värdepappers- eller dokumentförvar eller på säkerhetskonto.
Ingen rätt
Ingen rätt
Rätt
Rätt
För att överföra kapitaliseringsavtal från dödsboet till delägare måste en lagakraftvunnen fångeshandling såsom arvskiftesinstrument eller testamente företes försäkringsbolaget. Dessutom förutsätter överföringen samtycke av försäkringsbolaget.
Begära om överföring av följande kapitaliseringsavtal hos Nordea Livförsäkring Finland Ab till den dödsbodelägare som fullmäktigen fastställer:
Varje delägare i dödsboet har rätt att få information om dödsboets bankärenden på dödsdagen och tiden därefter.
Utöver ovannämnda vidta följande åtgärder:
4. Dödsboets försäkringsavtal
Givande av fullmakt
Fullmaktens innehåll
Säga upp och återköpa följande kapitaliseringsavtal hos Nordea Livförsäkring Finland Ab:
Ansöka om försäkringsersättning med stöd av sparlivförsäkring eller pensionsförsäkring till döds-boets konto då dödsboet står som förmånstagare för försäkringen:
5. Information om dödboets bank- och försäkringsärenden
Beviljande av fullmakt
Fullmaktens innehåll
Mer information
Få uppgifter om alla bank- och värdeandelskonton, fonder, försäkringsavtal, värdepappersförvar, säkerheter samt krediter och andra ansvar i Nordea Bank Abp, Nordea Funds Ab, Nordea Finans Finland Ab och Nordea Livförsäkring Finland Ab både före och efter den avlidnes död.
6. Dödsboets postaddress
Givande av fullmakt
Fullmaktens innehåll
Ändra dödsboets adress i Nordea till:
7. Andra åtgärder i dödsboets namn
Givande av fullmakt
Fullmaktens innehåll
Mer information
Ingen rätt
Ingen rätt
Ingen rätt
Rätt
Rätt
Rätt
Ingen rätt
Rätt
Ingen rätt
Rätt
Ingen rätt
Rätt
Fullmaktsgivaren försäkrar att hen är medveten om att ifall en dödsbodelägare är minderårig eller åt någon dödsbodelägare har förordnats intressebevakare kan avvittring eller arvskifte (överföring av dödsboets tillgångar till delägarna) enligt lag kräva tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vid eventuella intressekonflikter kan man dessutom behöva en ställföreträdare för intressebevakaren.
Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.
Ort och datum
Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.
Telefonnummer
Personbeteckning
Ort och datum
Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande
Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.
Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.
Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande
Ort och datum
Personbeteckning
Telefonnummer
Telefonnummer
Personbeteckning
Ort och datum
Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande
Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.
Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.
Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande
Ort och datum
Personbeteckning
Telefonnummer
Telefonnummer
Personbeteckning
Ort och datum
Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande
Jag ger mitt samtycke till att Nordea kan kontakta mig i frågor som gäller dödsboet och Nordeas övriga banktjänster.
Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande
Personbeteckning
Telefonnummer
Telefonnummer
Fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande
Ort och datum
Personbeteckning
Uppgifter om fullmaktsgivarna
Fullmakt för dödsboets bankärenden hos Nordea
Jenni Siklander
2021-09-08 Ändringar inkom från Jenni Siklander. AP

AP = Anders Persson
09.21
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