Fullmakt
För att sköta en mindreårigs bankärenden
Fullmaktsgivare

Den ena intressebevakarens (förälderns ) namn

Befullmäktigad

Den andra intressebevakarens (förälderns) namn

Kontoinnehavare

Den mindreårigas namn
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Personbeteckning

Personbeteckning

Personbeteckning

Fullmakt
I egenskap av kontoinnehavarens lagstagade intressebevakare ger jag mitt samtyckke till att den befullmäktigade har rätt att
hos Nordea Bank Abp vidta behövliga åtgärder för att ta hand om de bankärenden som jag specificerat nedan på de villkor
som hen anser bäst. Information om tjänster och villkor för tjänsterna finns på webbpaltsen nordea.fi.
Öppnande av ett kundförhållande för en ny mindreårig kund
- Öppnande av ett kundförhållande är en förutsättning för att ett konto och tjänster ska kunna öppnas
Ändringar i den mindreårigas befintliga konton och tjänster
Öppnande av brukskonto för den mindreåriga och avtal om rätt att använda kontot
- Den mindreåriga, den ena eller båda intressebevakarna kan ges rätt att använda kontot
- Villkor för brukskonto: nordea.fi/brukskonto/villkor
Öppnande av förmånskonto för den mindreåriga och avtal om rätt att använda kontot
- Den mindreåriga, den ena eller båda intressebevakarna kan ges rätt att använda kontot
- Villkor för förmånskonto: nordea.fi/förmånskonto/villkor
Anslutning av konton till den mindreårigas eget, den ena eller båda intressebevakarnas nätbankksavtal
Ibruktagande av funktionen för att kolla nätbanken för den mindreåriga
- Villkor för funktionen för att kolla nätbanken: nordea.fi/nätbanken/villkor
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Ibruktagande av nätbanken för den mindreåriga och avtal om omfattningen av användningen
- Intressebevakaren kan välja vilka av den mindreårigas konton syns för den mindreåriga och från vilka konton den mindreåriga kan
betala
- Villkor för nätbanken: nordea.fi/nätbanken/villkor
Bankkoder för identifiering (e-identifiering), ibruktagande för den mindreåriga
Beställning av Nordea Electron -kort, beställning av kort med bild, ingående av kortavtal och överlåtelse av kortet till den ena intressebevakarten eller den mindreåriga själv samt registrering av kortet för internetanvändning vilket är än förutsättning för att kortet kan
användas vid internetbetalning.
- Villkor för Nordea Electron -kort: nordea.fi/nordea-electron/villkor

Denna fullmakt gäller tills vidare fram till att fullmaktsgicvaren återkallar den genom att meddela banken om det. Den
befullmäktigade har under fullmaktens giltighet rätt att göra ändringar i de avtal om den mindreårigas tjänster som är föremål för
fullkamakten inom ramen för denna fullmakt.
Underskrift
Ort och datum

Fullmaktgivarens underskrift och namnförtydligande

Om fullmakten undertecknas elektroniskt, bekräftar jag i egenskap av intressebevarare den elektoniska underskriften med min banks
nätkoder.

