Tilivaltakirja

• Liitä mukaan kopio voimassa olevasta, kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Huomioithan, että mukaan
on liitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistuskopio kaikkien voimassa olevien kansalaisuuksien osalta		
(esimerkiksi passi, viranomaisen myöntämä henkilökortti, josta käy ilmi kansalaisuus, tai vastaava)
• Tämä valtakirja on voimassa kunnes minä/me toimitamme kirjallisen peruutuksen Yhtiölle
• Tämä valtakirjaa korvaa aiemmin antamani/-mme valtakirjan/-t
Kyllä
Ei

Säilytystili/tilinumero

(Jos vaihtoehtoa ei annetta, korvaa valtakirja aiemmin annetun/-t valtakirjan/-t)
Valtuuttaja

Valtuuttajan nimi (etunimi, sukunimi) / Yritys (täydellinen nimi)

Henkilötunnus /Y-tunnus

Valtuutettu
(valtuutetulla ei
ole oikeutta
asettaa ketään
muuta tilalleen)

Valtuutetun nimi (etunimi, sukunimi)

Henkilötunnus

Katuosoite /(Väestörekisterissä oleva osoite)

Puhelin päivisin (myös suuntanro)

Puhelin iltaisin (myös suuntanro)

Postinumero

Maa

Kansalaisuus

Paikkakunta

Henkilötunnus

Valtuutetun nimi (etunimi, sukunimi)

Katuosoite /(Väestörekisterissä oleva osoite)

Puhelin päivisin (myös suuntanro)

Puhelin iltaisin (myös suuntanro)

Postinumero

Maa

Kansalaisuus

Paikkakunta

Valtakirjan laajuus
Tähän valtakirjaan ei saa lisätä eikä siitä saa poistaa valtuutuksia.

5. Niiden tietojen täyttäminen ja jatkuva päivittäminen, joita Yhtiö ajoittain
pyytää asiakastuntemuksen tason ylläpitämiseksi lainsäädännön vaati-		
malla tasolla.

Tällä asiakirjalla annan/annamme valtuutetulle täydet oikeudet toimia
laskuuni/laskuumme.

Tämä valtakirja koskee yllämainittua tilinumeroa.
Mikäli kaksi tai useampi henkilö ilmoitetaan valtuutetuiksi, kullakin on
valtakirjan perusteella oikeus toimia yksin.

1. Oikeus solmia sopimuksia tai lopettaa sopimuksia tileistä Nordnet Bank
AB:n Suomen sivuliikkeen (Yhtiö) kanssa, mukaan lukien muut asiaan
kuuluvat erityiset sopimukset (kuten esimerkiksi suoraveloitus);
2. Oikeus saada tietoa minun/meidän tilitilanteesta Yhtiöltä;
3. Oikeus nostaa ja muuten käyttää tilivaroja;
4. Oikeus vastaanottaa käyttäjatunnus ja salasana, jotta tiliä voidaan
käyttää internetin kautta

Valtuuttajan
allekirjoitus

Valtuutettujen
allekirjoitukset

Yhtiön
merkinnät

Paikka		

Valtuuttajan allekirjoitus

Päivämäärä 		

Nimenselvennys

Paikka		

Valtuutetun allekirjoitus

Päivämäärä 		

Nimenselvennys

Paikka		

Valtuutetun allekirjoitus

Päivämäärä 		

Nimenselvennys

Päivämäärä
Luovuttanut:

Valtuuttaja

Tarkistaja ja hyväksyjä, päivämäärä

Henkilötodistus liitteenä
Ajokortti

Peruutettu

Passi

Allekirjoitus

Valtuutettu

Henkilökortti

(Jos valtakirja palautetaan,

Muu
Päivämäärä

Allekirjoitus

tulee Yhtiön säilyttää siitä kopio.)
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