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Kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseksi
Vainajan tiedot

Täydellinen nimi

Henkilötunnus

Kuolinpäivä

Valtuutettu

Täydellinen nimi

Valtuutus

Valtuutettu on oikeutettu edustamaan kuolinpesää OP Ryhmän pankkiasioiden sekä Pohjola Vakuutus Oy:n
vakuutusasioiden hoidossa.

Pankkiasiat

Valitse jokaisen kohdan osalta toinen vaihtoehdoista

Ei saa

Saa maksaa pankin konttorissa laskuja ja nostaa varoja kuolinpesän pankkitileiltä sekä irtisanoa ja lopettaa
kuolinpesän pankkitilejä pankin konttorissa.
Saa lunastaa kuolinpesälle saapuneen rahalähetyksen esimerkiksi veronpalautuksen.

Ei saa

Saa avata kuolinpesälle uusia pankkitilejä.

Ei saa

Saa tiedot pankkitileistä, luotoista ja vastuista vainajan elinajalta.

Ei saa

Saa kuolinpesän pankkitileihin maksukortin.

Ei saa

Saa käyttää kuolinpesän pankkitilejä omalla OP-verkkopalvelullaan.

Ei saa
Ei saa

Saa vastaanottaa pankin hallussa olevat kuolinpesän omaisuuteen kohdistuvat pantit (esim. osakekirja, kiinteistön
panttikirja) ja allekirjoittaa pantin luovuttamiseen liittyvät asiakirjat.
Saa tiedot rahasto-osuuksista ja säilytyksistä vainajan elinajalta.

Ei saa

Saa tehdä OP Säästämisen ja Sijoittamisen sopimuksen.

Ei saa

Saa avata kuolinpesälle uusia arvo-osuustilejä.

Ei saa

Saa sopia sijoitusneuvonnasta ja tehdä sijoittajaprofiilin.

Ei saa

Saa sopia lyhyeksi myynnistä.

Ei saa

Saa käydä kauppaa (ostaa ja myydä) kuolinpesän rahasto-osuuksilla ja arvopapereilla.

Ei saa

Saa siirtää kuolinpesän rahasto- ja arvo-osuuksia määräämälleen henkilölle.

Ei saa

Saa siirtää vainajan osuusmaksun (siirronsaaja yksilöitävä):
Huom! Siirronsaajan tulee hakea jäsenyyttä vuoden kuluessa kuolleen jäsenen kuolemasta.

Ei saa

Saa määritellä tilin, jolle irtisanottu osuusmaksu palautetaan.

Ei saa

Saa muuttaa kuolinpesän irtisanottujen tuotto- ja jäsenosuuksien maksutilin. Irtisanotut osuudet maksetaan tilille (tili
yksilöitävä):

Ei saa

Saa käydä tallelokerolla, irtisanoa tallelokeroa ja avointa asiakirjasäilytystä koskevan sopimuksen sekä vastaanottaa
tallelokerossa tai asiakirjasäilytyksessä olevan omaisuuden.

Ei saa

Saa irtisanoa arvopapereiden säilytys- ja hoitosopimukset sekä lopettaa arvo-osuustilit.

Ei saa

Saa irtisanoa OP Säästämisen ja sijoittamisen sopimuksen tai OP Private sopimuksen liitesopimuksineen.

Pohjola Vakuutus

Ei saa

Saa tiedot vahinkovakuutuksista vainajan elinajalta.

Valitse jokaisen
kohdan osalta
toinen
vaihtoehdoista

Ei saa

Saa pyytää tietoa voimassaolevasta vakuutusturvasta.

Ei saa

Saa tehdä muutoksia Pohjola Vakuutuksen myöntämään vakuutusturvaan.

Ei saa

Saa hyväksyä uusia Pohjola Vakuutuksen myöntämiä vakuutuksia.

Ei saa

Saa irtisanoa Pohjola Vakuutuksen myöntämiä vakuutuksia.

Ei saa

Saa hoitaa Pohjola Vakuutuksen vahinko- ja korvausasioita, joissa kuolinpesä on edunsaajana.

Ei saa

Saa määrätä, mille tilille Pohjola Vakuutuksen maksama vakuutuskorvaus suoritetaan.

Ei saa

Saa määrätä Pohjola Vakuutuksen maksaman korvauksen saajan.

Ei saa

Saa määrätä vakuutuskorvauksen suorittamistavasta.

Ei saa

Saa tehdä muun tässä erikseen määritellyn oikeustoimen:

Valitse jokaisen
kohdan osalta
toinen
vaihtoehdoista

Säästäminen ja
Sijoittaminen

Pankki 1 Asiakas 2

Valitse jokaisen
kohdan osalta
toinen
vaihtoehdoista

220164f

Muu valtuutus

Ei saa

Henkilötunnus

OP Osuuskunta, Y-tunnus 0242522-1, PL 308, 00013 OP, kotipaikka Helsinki
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Kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseksi

Valtuuttaja

Mikäli kuolinpesässä on alaikäisiä tai muutoin edunvalvonnassa olevia osakkaita, kuolinpesän varojen jako edellyttää
Digi- ja väestötietoviraston luvan hakemista. Kuolinpesän osakkaat vastaavat tarvittavien Digi- ja väestötietoviraston
lupien ja mahdollisten edunvalvojan sijaisten hakemisesta. Tämän valtakirjan allekirjoittaneet kuolinpesän osakkaat
vastaavat täysimääräisesti myös siitä mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu varojen jakamisesta ilman tarvittavia Digija väestötietoviraston lupia.
Kuolinpesän kaikkien osakkaiden allekirjoitukset

Päivämäärä ja paikkakunta

Todistajat

Haluan, että kuolinpesän Allekirjoitus ja nimenselvennys
tilit näkyvät omissa
OP-verkkopalveluissani

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Henkilötunnus

Todistajat eivät ole välttämättömiä, jos pankki muuten voi varmistua allekirjoitusten oikeaperäisyydestä.
Päivämäärä ja paikkakunta
Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Tyhjennä

