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1 (6)Fullmakt för att sköta en minderårigs 
bankärenden i Nordea

Denna fullmakt träder i kraft då den har levererats elektroniskt till banken. Fullmakten som fyllts i elektroniskt är 
bindande utan fullmaktsgivarens skriftliga underskrift då hen har skickat banken den via tjänsten Nordea Oma-
posti eller i form av kundmeddelande varvid fullmaktsgivarens identitet har verifierats med stark autentisering. 
 
Fullmakten gäller fram till att den minderåriga fyller arton (18) år om inte annat meddelas banken.  
 
Denna fullmakt ersätter till alla delar andra fullmakter än de fullmakter av engångsnatur mellan fullmaktsgivaren 
och den befullmäktigade som gäller den minderårigas bankärenden och som eventuellt tidigare tillställts banken.

Givande av 
fullmakt

Fullmaktens 
giltighet

Återkallande 
av fullmakten

Den befull-
mäktigades 
behörighet

 
Fullmakten kan återkallas med ett skriftligt meddelande till banken.

 
I fullmakten kryssar man för vilka åtgärder den befullmäktigade har eller inte har rätt att vidta

Villkor för fullmakten:

Nej

Ja Öppna nya bankkonton

Fullmaktens innehåll Mer information

Information om Brukskontot och villkoren: 
www.nordea.fi/brukskonto/villkor
Information om Förmånskontot och villkoren: 
https://www.nordea.fi/sv/privat/vara-tjanster/besparingar-placeringar/
sparkonton/formanskonto.html

Bankkonton:

Minderårig kund

Personbeteckning 

Befullmäktigad (Vårdnadshavare)

Fullmakt 

Namn Personbeteckning

Namn
Fullmaktsgivare (Vårdnadshavare)

I egenskap av mitt minderåriga barns lagstadgade intressebevakare ger jag mitt samtycke till att den befullmäktigade har rätt att hos Nordea 
Bank Abp (nedan ”banken”) ensam vidta alla nödvändiga åtgärder för den minderåriga i syfte att ta hand om de bank- och försäkringsärenden 
som specificeras nedan.  
 
Den befullmäktigade har rätt att ensam godkänna de villkor som gäller den minderårigas kundförhållande eller en tjänst som erbjuds hen samt 
med banken underteckna de avtal som krävs för att etablera kundförhållandet eller erbjuda tjänsten. Den befullmäktigade har rätt att ge banken 
alla uppgifter om den minderåriga som är nödvändiga för att etablera kundförhållandet eller erbjuda tjänsten. Banken är skyldig att ge endast 
den befullmäktigade uppgifterna om de tjänster som närmare specificeras i fullmakten och erbjuds den minderåriga eller om hens bankärenden.

Namn Personbeteckning 

www.nordea.fi/brukskonto/villkor
https://www.nordea.fi/sv/privat/vara-tjanster/besparingar-placeringar/sparkonton/formanskonto.html
https://www.nordea.fi/sv/privat/vara-tjanster/besparingar-placeringar/sparkonton/formanskonto.html
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2 (6)Fullmakt för att sköta en minderårigs 
bankärenden i Nordea

Om man vill ge den minderårigas båda vårdnadshavare en individuell disposi-
tionsrätt ska fullmaktsgivarens namn och personbeteckning specificeras ovan.  
Om man vill ge den minderåriga en individuell dispositionsrätt bör hens namn 
och personbeteckning specificeras ovan. 
Dispositionsrättsinnehavaren godkänner separat dispositionsrätten på det sätt 
som banken kräver. Den befullmäktigade har rätt att för fullmaktsgivarens 
räkning underteckna de dokument i kontoavtalet som gäller dispositionsrätten.  
Om dispositionsrättsinnehavaren så vill har hen rätt att ansluta kontot till sin 
nätbank för kontouppgifter eller som betalkonto.

Med stöd av denna fullmakt ges dispositionsrätt utöver fullmäktigen till 
följande personer som specificeras med namn och personbeteckning:

Givande av 
fullmakt Fullmaktens innehåll Mer information

Med stöd av denna fullmakt ges dispositionsrätt utöver fullmäktigen till 
följande personer som specificeras med namn och personbeteckning:

Säga upp och avsluta 
bankkonton

Utöver nätbankstjänsten 
börja använda ett identifi-
eringsverktyg för stark 
autentisering (e-identifiering) 
för den minderåriga

Den minderåriga får ta i bruk 
övriga nätbankstjänster och i 
vilken omfattning

Fullmakten gäller inte följande 
konton

Ja

Nej

Avtala om dispositionsrätt till 
nya konton som öppnas.

Avtala om nya dispositions-
rätter till befintliga konton

Om man vill ge den minderårigas båda vårdnadshavare en individuell disposi-
tionsrätt ska fullmaktsgivarens namn och personbeteckning specificeras ovan. 
Om man vill ge den minderåriga en individuell dispositionsrätt bör hens namn 
och personbeteckning specificeras ovan.  
Dispositionsrättsinnehavaren bör separat godkänna dispositionsrätten på det 
sätt som banker kräver. Den befullmäktigade har rätt att för fullmaktsgivarens 
räkning underteckna de dokument i kontoavtalet som gäller dispositionsrätten.  
Om dispositionsrättsinnehavaren så vill har hen rätt att ansluta kontot till sin 
nätbank för att ta del av kontouppgifter eller som betalkonto.

Den befullmäktigade får i samband med avslutandet av kontot ta ut eller 
överföra pengar.

Den befullmäktigade kan välja vilka egna konton den minderåriga får se i 
nätbanken och från vilka konton den minderåriga kan göra betalningar. 
Information om nätbankstjänsten och villkoren: www.nordea.fi/nätbanken/villkor

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Bankkonton: (fortsättning)

Tjänster som används med bankkoder:

Med e-identifiering kan den minderåriga identifiera sig i andra leverantörers 
tjänster, t.ex. FPA:s tjänster. 
Att lägga till tjänsten kräver att den minderårigas identitet verifieras på Nordeas 
kontor.  
Information om nätbankstjänsten och villkoren: www.nordea.fi/nätbanken/villkor

www.nordea.fi/nätbanken/villkor
www.nordea.fi/nätbanken/villkor
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3 (6)Fullmakt för att sköta en minderårigs 
bankärenden i Nordea

Med stöd av kortavtalet avtalar den befullmäktigade om kortets säkerhets-
gränser och internetanvändning. Den befullmäktigade kan beställa ett kort 
med bild och förse kortet med K-Plussa-egenskapen. Den befullmäktigade 
kan även beställa pinkoden för den minderårigas kort per sms till barnets 
mobiltelefonnummer.  
Information om Nordea Debit kort och villkor: 
https://www.nordea.fi/sv/privat/vara-tjanster/betal-kreditkort/nordea-debit.html

Givande av 
fullmakt Fullmaktens innehåll Mer information

Den minderåriga bör ha ett giltigt avtal om placeringstjänster för att banken 
ska kunna erbjuda hen placerings-, försäkrings- och sidotjänster. Om full-
maktsgivaren har valt ”nej” i denna punkt, är andra fullmakter för placerings-, 
försäkrings- eller sidotjänster inte heller giltiga. 
Kunden kategoriseras som en icke-professionell placerare, om inte annat 
meddelats kunden eller kundkategoriseringen på kundens begäran har 
ändrats. Mer information om kundernas klassificering finns på adressen 
www.nordea.fi/placering/villkor under ”MIFID-dokument”. 
Avtalet om placeringstjänster och villkoren finns på adressen 
www.nordea.fi/placering/villkor.

Avtala om placeringsrådgiv-
ningstjänsten och ge banken 
uppgifter som faller inom 
ramen för bankens utrednings-
skyldighet i syfte att göra upp 
en placeringsplan för den 
minderåriga samt efter sitt 
övervägande ge uppdrag om 
den minderårigas tillgångar 
som den befullmäktigade har 
dispositionsrätt till och placera 
dem i de placeringsobjekt som 
den befullmäktigade har valt

Öppna nya värdeandels-
konton, värdepappersförvar 
och fondportföljer samt för-
valtningskonton som ansluts 
till dessa

Nej

Ja

Nej

Ja Beställa ett Nordea Debit kort 
som ansluts till den minder-
årigas konto

Kort och betalningar:

Placerings- och sidotjänster:

Ingå avtal om 
placeringstjänster

Den befullmäktigade har rätt att ensam avtala om att erbjuda den minderåriga 
placeringsrådgivningstjänst samt ensam representera den minderåriga i mötet 
om placeringsrådgivning. 
Den befullmäktigade är skyldig att ge banken tillräckliga uppgifter om den 
minderårigas ekonomiska ställning och placeringsmål så att banken kan 
bedöma huruvida den planerade placeringstjänsten eller det finansiella 
instrumentet lämpar sig för den minderåriga. Vid lämplighetsbedömningen 
riktas utredningen av placeringserfarenhet och placeringskännedom till den 
befullmäktigade som representerar den minderåriga. 
Den befullmäktigade har rätt att ge banken uppdrag som gäller den minder-
årigas tillgångar för de placeringsobjekt som den befullmäktigade har valt. 
Den befullmäktigade har rätt att avvika från placeringsråd som banken gett 
och ge banken även sådana uppdrag som banken inte har rekommenderat 
eller vilkas lämplighet banken inte har bedömt.

Allmänna villkor för värdeandelskonton och värdepappersförvar finns på 
www.nordea.fi/placering/villkor. 
Information om Brukskontot och villkoren finns på 
www.nordea.fi/brukskonto/villkor

Givande av 
fullmakt Fullmaktens innehåll Mer information

Nej

Ja

Nej

Ja

Fullmäktigen kan redigera betalnings- och kontantuttagsgränser för den min-
derårigas befintliga kort samt avtala om internetanvändning av kortet. 
Fullmäktigen kan redigera kortets användningsområde. Fullmäktigen kan byta 
eller lägga till den minderårigas kontantuttags- eller betalkonto som anslutits till 
ett befintligt kort. Fullmäktigen kan även lägga till en bild ur bildgalleriet på ett 
befintligt kort eller förse kortet med K-Plussa-egenskapen.

För att börja använda appen Nordea Wallet ska den minderåriga ha en egen 
smarttelefon, ett giltigt avtal om nättjänster, appen Nordea Koder och Nordeas 
kort. För att börja använda appen Nordea Siirto ska den minderåriga ha en 
egen smarttelefon, ett avtal om nättjänster, appen Nordea Koder och ett 
betalkonto

Nej

Ja

Nej

Ja Avtala om ändringar i den 
minderårigas befintliga kort 
och avsluta kortet.

Avtala om ibruktagande av 
apparna Nordea Siirto och 
Nordea Wallet.

https://www.nordea.fi/sv/privat/vara-tjanster/betal-kreditkort/nordea-debit.html
https://www.nordea.fi/sv/privat/vara-tjanster/betal-kreditkort/nordea-debit.html
www.nordea.fi/placering/villkor
www.nordea.fi/placering/villkor
www.nordea.fi/placering/villkor
www.nordea.fi/brukskonto/villkor
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4 (6)Fullmakt för att sköta en minderårigs 
bankärenden i Nordea

Om man vill ge den minderårigas båda vårdnadshavare en individuell disposi-
tionsrätt ska fullmaktsgivarens namn och personbeteckning specificeras ovan. 
Dispositionsrättsinnehavaren ska separat godkänna dispositionsrätten på det 
sätt som banker kräver. Den befullmäktigade har rätt att för fullmaktsgivarens 
räkning underteckna de avtalsdokument som gäller dispositionsrätten. 
Dispositionsrättsinnehavaren får i nätbankstjänsten, per telefon eller på kon-
toret fritt ge uppdrag om värdeandelarna och fonderna. 
Dispositionsrätten till värdeandelskontot och värdepappersförvaret samt fond-
portföljen innefattar alltid också dispositionsrätt till förvaltningskontot. 
Dispositionsrättsinnehavaren får via nätbankstjänsten uppgifter om bl.a. tran-
saktioner på värdeandelskontot och i fondportföljen samt transaktioner på det 
förvaltningskonto som anslutits till dessa även för den tid som föregick 
fullmakten. 
Dispositionsrättsinnehavaren har rätt att ansluta kontot till sin nätbank om hen 
så vill.

Om man vill ge den minderårigas båda vårdnadshavare en individuell disposi-
tionsrätt ska fullmaktsgivarens namn och personbeteckning specificeras ovan. 
Dispositionsrättsinnehavaren ska separat godkänna dispositionsrätten på det 
sätt som banker kräver. Den befullmäktigade har rätt att för fullmaktsgivarens 
räkning underteckna de dokument om kontoavtalet som gäller 
dispositionsrätten. 
Dispositionsrättsinnehavaren får i nätbankstjänsten, per telefon eller på kon-
toret fritt ge uppdrag om värdeandelarna och fonderna. 
Dispositionsrätten till värdeandelskontot och värdepappersförvaret samt fond-
portföljen innefattar alltid också dispositionsrätt till förvaltningskontot. 
Dispositionsrättsinnehavaren får via nätbankstjänsten uppgifter om bl.a. tran-
saktioner på värdeandelskontot och i fondportföljen samt transaktioner på det 
förvaltningskonto som anslutits till dessa även för den tid som föregick 
fullmakten. 
Dispositionsrättsinnehavaren har rätt att ansluta kontot till sin nätbank om hen 
så vill.

Den befullmäktigade har rätt att ensam ge banken uppdrag om överföring, 
inlösen, försäljning eller uttag av tillgångar som vid tidpunkten för avslutandet 
av tjänsten finns hos den minderårigas värdeandelskonto, 
värdepappersförvar, fondportfölj eller förvaltningskonto.

Avtala om dispositionsrätter till 
befintliga värdeandelskonton, 
värdepappersförvar och fond-
portföljer samt förvaltnings-
konton som anslutits till dem

Avsluta värdeandelskonton, 
värdepappersförvar, fond-
portföljer och därtill anslutna 
förvaltningskonton samt 
andra avtal om placerings- 
eller sidotjänster

Ja

Nej

Placerings- och sidotjänster: (fortsättning)

Nej

Ja

Avtala om dispositionsrätter till 
nya värdeandelskonton, värde-
pappersförvar och fondport-
följer samt förvaltningskonton 
som anslutits till dem

Nej

Ja Med stöd av denna fullmakt ges dispositionsrätt utöver fullmäktigen till 
följande personer som specificeras med namn och personbeteckning:

Med stöd av denna fullmakt ges dispositionsrätt utöver fullmäktigen till 
följande personer som specificeras med namn och personbeteckning:
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5 (6)Fullmakt för att sköta en minderårigs 
bankärenden i Nordea

Om man vill ge den minderårigas båda vårdnadshavare en individuell disposi-
tionsrätt ska fullmaktsgivarens namn och personbeteckning specificeras ovan. 
Dispositionsrättsinnehavaren ska separat godkänna dispositionsrätten på det 
sätt som banker kräver. Fullmäktigen har rätt att för fullmaktsgivarens räkning 
underteckna de dokument om kontoavtalet som gäller dispositionsrätten. 
Dispositionsrättsinnehavaren får i nätbankstjänsten, per telefon eller på 
kontoret fritt ge uppdrag om värdeandelar. Dispositionsrättsinnehavaren får 
via nätbankstjänsten uppgifter om bl.a. transaktioner på aktiesparkontot och 
värdeandelskontot som är anslutet till det och andra uppgifter även för den tid 
som föregick fullmakten. Dispositionsrättsinnehavaren har rätt att ansluta 
kontot till sin nätbank om hen så vill. Allmänna villkor för aktiesparkontot finns 
tillgängliga på http://www.nordea.fi/aktiesparkonto 

Erhålla avtalsuppgifter samt 
ändra placeringsplan och 
placeringsobjekt i fråga om en 
ny placeringsförsäkring som 
öppnats med stöd av denna 
fullmakt

Givande av 
fullmakt Fullmaktens innehåll Mer information

Erhålla avtalsuppgifter samt 
ändra placeringsplan och 
placeringsobjekt i fråga om en 
befintlig placeringsförsäkring

Betalningsplan är en plan som fastställer storleken på och intervallet för de 
betalningar som kunden ska betala in i avtalet för att uppnå sitt sparmål.

I sin nätbank har den befullmäktigade rätt att få uppgifter om avtalen samt 
ändra placeringsplanen och allokeringen av sparkapitalet i avtalen enligt de 
grunder som fastställs i avtalet, villkoren, prislistan och faktureringsgrunderna.  
Den befullmäktigade har rätt att ansluta avtalet också till sin nätbankstjänst 
enligt de villkor som separat fastställts för denna tjänst. 

Den befullmäktigade har rätt att få uppgifter om avtalen samt ändra placerings-
planen och allokeringen av sparkapitalet i avtalen enligt de grunder som fast-
ställs i avtalet, villkoren, prislistan och faktureringsgrunderna.  
Den befullmäktigade har rätt att ansluta avtalet också till sin nätbankstjänst 
enligt de villkor som separat fastställts för denna tjänst. 

Göra och ändra en betalnings-
plan för en ny placeringsför-
säkring som öppnats med stöd 
av denna fullmakt

Betalningsplan är en plan som fastställer storleken på och intervallet för de 
betalningar som kunden ska betala in i avtalet för att uppnå sitt sparmål.

Göra och ändra en betalnings-
plan för en befintlig placerings-
försäkring

Teckna en ny 
placeringsförsäkring

Den befullmäktigade är skyldig att ge banken tillräckliga uppgifter om den 
minderårigas försäkringsbehov, ekonomiska ställning och placeringsmål så att 
banken kan bedöma försäkringsbehovet och huruvida den planerade place-
ringsförsäkringen och de placeringsobjekt som planerats för den lämpar sig 
för den minderåriga. Vid lämplighetsbedömningen riktas utredningen av 
placeringserfarenhet och placeringskännedom till den befullmäktigade som 
representerar den minderåriga.

Avtalsnummer

Avtalsnummer

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Placerings- och sidotjänster: (fortsättning)

Placeringsförsäkringar:

Nej

Ja Öppna ett nytt aktiespar-
konto och ett värdeandels-
konto som ansluts till det 
samt värdepappersförvar. 
Avtala om dispositionsrätter 
till ett nytt och ett befintligt 
aktiesparkonto samt ett 
värdeandelskonto och 
värdepappersförvar som är 
anslutna till det.

Med stöd av denna fullmakt ges dispositionsrätt utöver fullmäktigen till 
följande personer som specificeras med namn och personbeteckning:

http://www.nordea.fi/aktiesparkonto
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6 (6)Fullmakt för att sköta en minderårigs 
bankärenden i Nordea

Nej

Göra återköp från en ny place-
ringsförsäkring som öppnats 
med stöd av denna fullmakt

Avsluta en ny placeringsför-
säkring som öppnats med stöd 
av denna fullmakt

Avsluta en befintlig placerings-
försäkring

Återköp betyder att placeringsförsäkringens kapital tas ut helt eller delvis.

Göra återköp från en befintlig 
placeringsförsäkring

Återköp betyder att placeringsförsäkringens kapital tas ut helt eller delvis.

Avtalsnummer

Avtalsnummer

Ort och datum

Fullmaktsgivarens namn

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Placeringsförsäkringar: (fortsättning)
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Fullmakt för att sköta en minderårigs bankärenden i Nordea
Denna fullmakt träder i kraft då den har levererats elektroniskt till banken. Fullmakten som fyllts i elektroniskt är bindande utan fullmaktsgivarens skriftliga underskrift då hen har skickat banken den via tjänsten Nordea Oma-posti eller i form av kundmeddelande varvid fullmaktsgivarens identitet har verifierats med stark autentisering.
Fullmakten gäller fram till att den minderåriga fyller arton (18) år om inte annat meddelas banken. 
Denna fullmakt ersätter till alla delar andra fullmakter än de fullmakter av engångsnatur mellan fullmaktsgivaren och den befullmäktigade som gäller den minderårigas bankärenden och som eventuellt tidigare tillställts banken.
Givande av fullmakt
Fullmaktens giltighet
Återkallande av fullmakten
Den befull-mäktigades behörighet
Fullmakten kan återkallas med ett skriftligt meddelande till banken.
I fullmakten kryssar man för vilka åtgärder den befullmäktigade har eller inte har rätt att vidta
Villkor för fullmakten:
Nej
Ja
Öppna nya bankkonton
Fullmaktens innehåll
Mer information
Information om Brukskontot och villkoren:
www.nordea.fi/brukskonto/villkor
Information om Förmånskontot och villkoren:
https://www.nordea.fi/sv/privat/vara-tjanster/besparingar-placeringar/sparkonton/formanskonto.html
Bankkonton:
Minderårig kund
Befullmäktigad (Vårdnadshavare)
Fullmakt 
Fullmaktsgivare (Vårdnadshavare)
I egenskap av mitt minderåriga barns lagstadgade intressebevakare ger jag mitt samtycke till att den befullmäktigade har rätt att hos Nordea Bank Abp (nedan ”banken”) ensam vidta alla nödvändiga åtgärder för den minderåriga i syfte att ta hand om de bank- och försäkringsärenden som specificeras nedan. 
Den befullmäktigade har rätt att ensam godkänna de villkor som gäller den minderårigas kundförhållande eller en tjänst som erbjuds hen samt med banken underteckna de avtal som krävs för att etablera kundförhållandet eller erbjuda tjänsten. Den befullmäktigade har rätt att ge banken alla uppgifter om den minderåriga som är nödvändiga för att etablera kundförhållandet eller erbjuda tjänsten. Banken är skyldig att ge endast den befullmäktigade uppgifterna om de tjänster som närmare specificeras i fullmakten och erbjuds den minderåriga eller om hens bankärenden.
Om man vill ge den minderårigas båda vårdnadshavare en individuell disposi-tionsrätt ska fullmaktsgivarens namn och personbeteckning specificeras ovan. 
Om man vill ge den minderåriga en individuell dispositionsrätt bör hens namn och personbeteckning specificeras ovan.
Dispositionsrättsinnehavaren godkänner separat dispositionsrätten på det sätt som banken kräver. Den befullmäktigade har rätt att för fullmaktsgivarens räkning underteckna de dokument i kontoavtalet som gäller dispositionsrätten. 
Om dispositionsrättsinnehavaren så vill har hen rätt att ansluta kontot till sin nätbank för kontouppgifter eller som betalkonto.
Med stöd av denna fullmakt ges dispositionsrätt utöver fullmäktigen till följande personer som specificeras med namn och personbeteckning:
Givande av fullmakt
Fullmaktens innehåll
Mer information
Med stöd av denna fullmakt ges dispositionsrätt utöver fullmäktigen till följande personer som specificeras med namn och personbeteckning:
Säga upp och avsluta bankkonton
Utöver nätbankstjänsten börja använda ett identifi-eringsverktyg för stark autentisering (e-identifiering) för den minderåriga
Den minderåriga får ta i bruk övriga nätbankstjänster och i vilken omfattning
Fullmakten gäller inte följande konton
Ja
Nej
Avtala om dispositionsrätt till nya konton som öppnas.
Avtala om nya dispositions-rätter till befintliga konton
Om man vill ge den minderårigas båda vårdnadshavare en individuell disposi-tionsrätt ska fullmaktsgivarens namn och personbeteckning specificeras ovan.
Om man vill ge den minderåriga en individuell dispositionsrätt bör hens namn och personbeteckning specificeras ovan. 
Dispositionsrättsinnehavaren bör separat godkänna dispositionsrätten på det sätt som banker kräver. Den befullmäktigade har rätt att för fullmaktsgivarens räkning underteckna de dokument i kontoavtalet som gäller dispositionsrätten. 
Om dispositionsrättsinnehavaren så vill har hen rätt att ansluta kontot till sin nätbank för att ta del av kontouppgifter eller som betalkonto.
Den befullmäktigade får i samband med avslutandet av kontot ta ut eller överföra pengar.
Den befullmäktigade kan välja vilka egna konton den minderåriga får se i nätbanken och från vilka konton den minderåriga kan göra betalningar.
Information om nätbankstjänsten och villkoren: www.nordea.fi/nätbanken/villkor
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Bankkonton: (fortsättning)
Tjänster som används med bankkoder:
Med e-identifiering kan den minderåriga identifiera sig i andra leverantörers tjänster, t.ex. FPA:s tjänster.
Att lägga till tjänsten kräver att den minderårigas identitet verifieras på Nordeas kontor. 
Information om nätbankstjänsten och villkoren: www.nordea.fi/nätbanken/villkor
Med stöd av kortavtalet avtalar den befullmäktigade om kortets säkerhets-gränser och internetanvändning. Den befullmäktigade kan beställa ett kort med bild och förse kortet med K-Plussa-egenskapen. Den befullmäktigade kan även beställa pinkoden för den minderårigas kort per sms till barnets mobiltelefonnummer. 
Information om Nordea Debit kort och villkor:https://www.nordea.fi/sv/privat/vara-tjanster/betal-kreditkort/nordea-debit.html
Givande av fullmakt
Fullmaktens innehåll
Mer information
Den minderåriga bör ha ett giltigt avtal om placeringstjänster för att banken ska kunna erbjuda hen placerings-, försäkrings- och sidotjänster. Om full-maktsgivaren har valt ”nej” i denna punkt, är andra fullmakter för placerings-, försäkrings- eller sidotjänster inte heller giltiga.
Kunden kategoriseras som en icke-professionell placerare, om inte annat meddelats kunden eller kundkategoriseringen på kundens begäran har ändrats. Mer information om kundernas klassificering finns på adressen
www.nordea.fi/placering/villkor under ”MIFID-dokument”.
Avtalet om placeringstjänster och villkoren finns på adressen
www.nordea.fi/placering/villkor.
Avtala om placeringsrådgiv-ningstjänsten och ge banken uppgifter som faller inom ramen för bankens utrednings-skyldighet i syfte att göra upp en placeringsplan för den minderåriga samt efter sitt övervägande ge uppdrag om den minderårigas tillgångar som den befullmäktigade har dispositionsrätt till och placera dem i de placeringsobjekt som den befullmäktigade har valt
Öppna nya värdeandels-konton, värdepappersförvar och fondportföljer samt för-valtningskonton som ansluts
till dessa
Nej
Ja
Nej
Ja
Beställa ett Nordea Debit kort som ansluts till den minder-årigas konto
Kort och betalningar:
Placerings- och sidotjänster:
Ingå avtal om placeringstjänster
Den befullmäktigade har rätt att ensam avtala om att erbjuda den minderåriga placeringsrådgivningstjänst samt ensam representera den minderåriga i mötet om placeringsrådgivning.
Den befullmäktigade är skyldig att ge banken tillräckliga uppgifter om den minderårigas ekonomiska ställning och placeringsmål så att banken kan bedöma huruvida den planerade placeringstjänsten eller det finansiella instrumentet lämpar sig för den minderåriga. Vid lämplighetsbedömningen riktas utredningen av placeringserfarenhet och placeringskännedom till den befullmäktigade som representerar den minderåriga.
Den befullmäktigade har rätt att ge banken uppdrag som gäller den minder-årigas tillgångar för de placeringsobjekt som den befullmäktigade har valt. Den befullmäktigade har rätt att avvika från placeringsråd som banken gett och ge banken även sådana uppdrag som banken inte har rekommenderat eller vilkas lämplighet banken inte har bedömt.
Allmänna villkor för värdeandelskonton och värdepappersförvar finns på
www.nordea.fi/placering/villkor.
Information om Brukskontot och villkoren finns på
www.nordea.fi/brukskonto/villkor
Givande av fullmakt
Fullmaktens innehåll
Mer information
Nej
Ja
Nej
Ja
Fullmäktigen kan redigera betalnings- och kontantuttagsgränser för den min-derårigas befintliga kort samt avtala om internetanvändning av kortet. Fullmäktigen kan redigera kortets användningsområde. Fullmäktigen kan byta eller lägga till den minderårigas kontantuttags- eller betalkonto som anslutits till ett befintligt kort. Fullmäktigen kan även lägga till en bild ur bildgalleriet på ett befintligt kort eller förse kortet med K-Plussa-egenskapen.
För att börja använda appen Nordea Wallet ska den minderåriga ha en egen smarttelefon, ett giltigt avtal om nättjänster, appen Nordea Koder och Nordeas kort. För att börja använda appen Nordea Siirto ska den minderåriga ha en egen smarttelefon, ett avtal om nättjänster, appen Nordea Koder och ett betalkonto
Nej
Ja
Nej
Ja
Avtala om ändringar i den minderårigas befintliga kort och avsluta kortet.
Avtala om ibruktagande av apparna Nordea Siirto och Nordea Wallet.
Om man vill ge den minderårigas båda vårdnadshavare en individuell disposi-tionsrätt ska fullmaktsgivarens namn och personbeteckning specificeras ovan.
Dispositionsrättsinnehavaren ska separat godkänna dispositionsrätten på det sätt som banker kräver. Den befullmäktigade har rätt att för fullmaktsgivarens räkning underteckna de avtalsdokument som gäller dispositionsrätten.
Dispositionsrättsinnehavaren får i nätbankstjänsten, per telefon eller på kon-toret fritt ge uppdrag om värdeandelarna och fonderna.
Dispositionsrätten till värdeandelskontot och värdepappersförvaret samt fond-portföljen innefattar alltid också dispositionsrätt till förvaltningskontot.
Dispositionsrättsinnehavaren får via nätbankstjänsten uppgifter om bl.a. tran-saktioner på värdeandelskontot och i fondportföljen samt transaktioner på det förvaltningskonto som anslutits till dessa även för den tid som föregick fullmakten.
Dispositionsrättsinnehavaren har rätt att ansluta kontot till sin nätbank om hen så vill.
Om man vill ge den minderårigas båda vårdnadshavare en individuell disposi-tionsrätt ska fullmaktsgivarens namn och personbeteckning specificeras ovan.
Dispositionsrättsinnehavaren ska separat godkänna dispositionsrätten på det sätt som banker kräver. Den befullmäktigade har rätt att för fullmaktsgivarens räkning underteckna de dokument om kontoavtalet som gäller dispositionsrätten.
Dispositionsrättsinnehavaren får i nätbankstjänsten, per telefon eller på kon-toret fritt ge uppdrag om värdeandelarna och fonderna.
Dispositionsrätten till värdeandelskontot och värdepappersförvaret samt fond-portföljen innefattar alltid också dispositionsrätt till förvaltningskontot.
Dispositionsrättsinnehavaren får via nätbankstjänsten uppgifter om bl.a. tran-saktioner på värdeandelskontot och i fondportföljen samt transaktioner på det förvaltningskonto som anslutits till dessa även för den tid som föregick fullmakten.
Dispositionsrättsinnehavaren har rätt att ansluta kontot till sin nätbank om hen så vill.
Den befullmäktigade har rätt att ensam ge banken uppdrag om överföring, inlösen, försäljning eller uttag av tillgångar som vid tidpunkten för avslutandet av tjänsten finns hos den minderårigas värdeandelskonto, värdepappersförvar, fondportfölj eller förvaltningskonto.
Avtala om dispositionsrätter till befintliga värdeandelskonton, värdepappersförvar och fond-portföljer samt förvaltnings-konton som anslutits till dem
Avsluta värdeandelskonton, värdepappersförvar, fond-portföljer och därtill anslutna förvaltningskonton samt andra avtal om placerings- eller sidotjänster
Ja
Nej
Placerings- och sidotjänster: (fortsättning)
Nej
Ja
Avtala om dispositionsrätter till nya värdeandelskonton, värde-pappersförvar och fondport-följer samt förvaltningskonton som anslutits till dem
Nej
Ja
Med stöd av denna fullmakt ges dispositionsrätt utöver fullmäktigen till följande personer som specificeras med namn och personbeteckning:
Med stöd av denna fullmakt ges dispositionsrätt utöver fullmäktigen till följande personer som specificeras med namn och personbeteckning:
Om man vill ge den minderårigas båda vårdnadshavare en individuell disposi-tionsrätt ska fullmaktsgivarens namn och personbeteckning specificeras ovan. Dispositionsrättsinnehavaren ska separat godkänna dispositionsrätten på det sätt som banker kräver. Fullmäktigen har rätt att för fullmaktsgivarens räkning underteckna de dokument om kontoavtalet som gäller dispositionsrätten. Dispositionsrättsinnehavaren får i nätbankstjänsten, per telefon eller på kontoret fritt ge uppdrag om värdeandelar. Dispositionsrättsinnehavaren får via nätbankstjänsten uppgifter om bl.a. transaktioner på aktiesparkontot och värdeandelskontot som är anslutet till det och andra uppgifter även för den tid som föregick fullmakten. Dispositionsrättsinnehavaren har rätt att ansluta kontot till sin nätbank om hen så vill. Allmänna villkor för aktiesparkontot finns tillgängliga på http://www.nordea.fi/aktiesparkonto 
Erhålla avtalsuppgifter samt ändra placeringsplan och placeringsobjekt i fråga om en ny placeringsförsäkring som öppnats med stöd av denna fullmakt
Givande av fullmakt
Fullmaktens innehåll
Mer information
Erhålla avtalsuppgifter samt ändra placeringsplan och placeringsobjekt i fråga om en befintlig placeringsförsäkring
Betalningsplan är en plan som fastställer storleken på och intervallet för de betalningar som kunden ska betala in i avtalet för att uppnå sitt sparmål.
I sin nätbank har den befullmäktigade rätt att få uppgifter om avtalen samt ändra placeringsplanen och allokeringen av sparkapitalet i avtalen enligt de grunder som fastställs i avtalet, villkoren, prislistan och faktureringsgrunderna. 
Den befullmäktigade har rätt att ansluta avtalet också till sin nätbankstjänst enligt de villkor som separat fastställts för denna tjänst. 
Den befullmäktigade har rätt att få uppgifter om avtalen samt ändra placerings-planen och allokeringen av sparkapitalet i avtalen enligt de grunder som fast-ställs i avtalet, villkoren, prislistan och faktureringsgrunderna. 
Den befullmäktigade har rätt att ansluta avtalet också till sin nätbankstjänst enligt de villkor som separat fastställts för denna tjänst. 
Göra och ändra en betalnings-plan för en ny placeringsför-säkring som öppnats med stöd av denna fullmakt
Betalningsplan är en plan som fastställer storleken på och intervallet för de betalningar som kunden ska betala in i avtalet för att uppnå sitt sparmål.
Göra och ändra en betalnings-plan för en befintlig placerings-försäkring
Teckna en ny placeringsförsäkring
Den befullmäktigade är skyldig att ge banken tillräckliga uppgifter om den minderårigas försäkringsbehov, ekonomiska ställning och placeringsmål så att banken kan bedöma försäkringsbehovet och huruvida den planerade place-ringsförsäkringen och de placeringsobjekt som planerats för den lämpar sig för den minderåriga. Vid lämplighetsbedömningen riktas utredningen av placeringserfarenhet och placeringskännedom till den befullmäktigade som representerar den minderåriga.
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Placerings- och sidotjänster: (fortsättning)
Placeringsförsäkringar:
Nej
Ja
Öppna ett nytt aktiespar-konto och ett värdeandels-konto som ansluts till det samt värdepappersförvar. Avtala om dispositionsrätter till ett nytt och ett befintligt aktiesparkonto samt ett värdeandelskonto och värdepappersförvar som är anslutna till det.
Med stöd av denna fullmakt ges dispositionsrätt utöver fullmäktigen till följande personer som specificeras med namn och personbeteckning:
Nej
Göra återköp från en ny place-ringsförsäkring som öppnats med stöd av denna fullmakt
Avsluta en ny placeringsför-säkring som öppnats med stöd av denna fullmakt
Avsluta en befintlig placerings-försäkring
Återköp betyder att placeringsförsäkringens kapital tas ut helt eller delvis.
Göra återköp från en befintlig placeringsförsäkring
Återköp betyder att placeringsförsäkringens kapital tas ut helt eller delvis.
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Placeringsförsäkringar: (fortsättning)
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