
Valtuuttaja  
 (asiakas)

Luovuttava 
taho

Siirrettävät 
ulkomaiset 
arvopaperit

 
Listaa voi  
jatkaa  
kääntöpuolelle  
tai erilliselle 
liitteelle

Säilytystilin haltija (etu- ja sukunimi) / Yhtiö (täydellinen nimi)

 
Rastittamalla ruudun ja allekirjoittamalla tämän valtakirjan valtuutan Nordnetin vastaanottamaan alla listatut 
ulkomaiset arvopaperit säilytystililleni. Ohjeistan itse luovuttavaa pankkia siirron käynnistämisestä.

 
Tämä valtakirja oikeuttaa Nordnet Bank AB:n (’Nordnet’) siirtämään toisessa  
tilinhoitajayhteisössä/pankissa olevan arvo-osuustilisi (kaikki suomalaiset arvopaperit)  
ja/tai vastaanottamaan ulkomaisia arvopapereitasi Nordnetissä olevalle säilytystilillesi. Suomalaisen 
arvo-osuustilin siirto on maksuton. Siirron yhteydessä suomalainen arvo-osuustilisi nykyisessä 
tilinhoitajayhteisössä/pankissa sulkeutuu. Luovuttava taho saattaa periä maksun ulkomaisten 
arvopapereiden siirrosta.

Huomaathan, että sinulla tulee olla voimassa oleva Nordnet-asiakkuus, jotta siirto voidaan toteuttaa.

Puhelinnumero

Salkun/säilytyksen numero luovuttavassa pankissa

Yhteyshenkilö luovuttavassa pankissa

 
Kaupankäyntitunnus tai 
arvopaperin nimi 

 
Kaupankäyntimaa tai  
noteerausvaluutta

ISIN-koodi Määrä

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Salkkunumero Nordnetissä

Henkilötunnus/Y-tunnus

Luovuttavan tilihoitajayhteisön/pankin nimi

Nordnet Bank AB, org.nr 516406-0021
BOX 30099, 104 25 Stockholm, RUOTSI

Luovuttava 
taho

Paikka ja päivämäärä

Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys (molempien huoltajien allekirjoitus, jos valtuuttaja on alaikäinen)

Valtuuttajan 
allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Lähetä alkuperäinen allekirjoitettu valtakirja sekä kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta: 
– skannattuna viestin liitteenä sisäänkirjautuneena Nordnetin viestikeskuksen kautta tai 
– postimaksutta osoitteeseen: Nordnet Bank AB Suomen sivuliike, Tunnus 5018590, 00003 VASTAUSLÄHETYS

 
Siirrettävän arvo-osuustilin numero luovuttavassa tilinhoitajayhteisössä/pankissa (35 merkkiä)

Luovuttavan tilinhoitajayhteisön/pankin nimi

Suomalaisen arvo-osuustilin siirto

Ulkomaisten arvopapereiden siirto

Nordnetin 
allekirjoitus

 
Rastittamalla ruudun ja allekirjoittamalla tämän valtakirjan valtuutan
Nordnetin siirtämään koko arvo-osuustilini Nordnetiin. Mukana siirtyvät kaikki 
siirrettävällä arvo-osuustilillä olevat suomalaiset arvopaperit ja luovutettava 
arvo-osuustili sulkeutuu. 

 
Siirrettävään arvo-osuustiliin ei kohdistu panttausta kolmannen osapuolen lukuun eikä siirrettäviin arvo-osuuksiin liity 
tuotto-oikeuksia.
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Valtakirja

Valtuutettu

 
Suomalaisen arvo-osuustilin ja/tai ulkomaisten  
arvopapereiden siirto Nordnetiin

Nordnet Bank AB

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike Yliopistonkatu 5 FIN–00100 Helsinki Puhelin: +358 (0)20 198 5898 Faksi: +358 (0)20 198 5899 
Sähköposti: asiakaspalvelu@nordnet.fi www.nordnet.fi Y-tunnus: 2329589-2 Nordnet Bank AB SE 516406-0021 Kotipaikka: Tukholma1

A P K E  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0



Nordnet Bank AB Suomen sivuliike Yliopistonkatu 5 FIN–00100 Helsinki Puhelin: +358 (0)20 198 5898 Faksi: +358 (0)20 198 5899 
Sähköposti: asiakaspalvelu@nordnet.fi www.nordnet.fi Y-tunnus: 2329589-2 Nordnet Bank AB SE 516406-0021 Kotipaikka: Tukholma2

Tarkistuslista suomalaisen arvo-osuustilin ja/tai 
ulkomaisten arvopapereiden siirtämiseksi Nordnetiin

Siirtäessäsi suomalaisen arvo-osuustilisi tai ulkomaisia arvopapereitasi Nordnetiin sinun 
tulee toimittaa tämä valtakirja Nordnetiin. Tämän tarkistuslistan avulla voit varmistaa, 
että valtakirjassasi on kaikki tarvittavat tiedot ja siirtopyyntösi voidaan käsitellä 
mahdollisimman pian.

Valtuuttaja
– Huomioi, että arvopaperit siirtyvät Nordnetin salkkuun, jonka numeron olet 
 ilmoittanut. 
– Huomioi, että oheisella valtakirjalla voi siirtää arvopapereita vain 
 saman omistajan tilien välillä. 

Suomalaisen arvo-osuustilin siirto
– Tarkista, että olet rastinut ruudun, jossa valtuutat Nordnetin siirtämään koko 
 arvo-osuustilisi Nordnetiin.
– Tarkista, että luovuttavan arvo-osuustilin numero on oikein ja 35 merkkiä pitkä.   
 Etuliite APKE 0000 0000 0000 on valmiiksi täytetty valtakirjaan, joten riittää   
 että merkitset valtakirjaan arvo-osuustilinumeron 19 viimeistä merkkiä.
 
Huomioi, että hankintatiedot eivät siirry arvo-osuustilin mukana. Muista ennen siirtoa 
ottaa talteen tiedot hankintahinnoista ja –ajankohdista. Voit toimittaa tiedot 
Nordnetiin ja pyydettäessä päivitämme tiedot salkkuusi. Tietojen 
päivittämisestä veloitamme hinnastomme mukaisen maksun.

Nordnet ei voi vastaanottaa arvo-osuustiliä mikäli siihen kohdistuu panttaus 
kolmannen lukuun tai arvopapereita joihin liittyy tuotto-oikeuksia. Mikäli olet  
siirtämässä Nordnetiin yksittäisiä suomalaisia arvopapereita, siirtopyyntö on tehtävä 
luovuttavalle tilinhoitajayhteisölle/pankille.

Ulkomaisten arvopapereiden siirto
– Tarkista, että olet rastinut ruudun, jossa valtuutat Nordnetin vastaanottamaan 
 kaikki lomakkeelle listaamasi ulkomaiset arvopaperit.
 Tarkista, että kaikki tiedot luovuttavasta tahosta ja siirrettävistä arvopapereista 
 on täytetty. ISIN-koodi on arvopaperin 12 merkkiä pitkä 
 tunniste (esim. The Coca-Cola Companyn ISIN-koodi on US1912161007).  
 Kaupankäyntitunnuksen pituus on yleensä 1-6 merkkiä (esim. The Coca-Cola 
 Companyn kaupankäyntitunnus on KO). 
 Ohjeista luovuttavaa pankkia ulkomaisten arvopapereidesi siirrosta. 
 Luovuttava pankki saattaa veloittaa siirroista hinnastonsa mukaisesti. 

Huomioi, että hankintatiedot eivät siirry arvopapereiden mukana. Muista ennen siirtoa 
ottaa talteen tiedot hankintahinnoista ja –ajankohdista. Voit toimittaa tiedot Nordnetiin ja 
pyydettäessä päivitämme tiedot salkkuusi. Tietojen päivittämisestä veloitamme 
hinnastomme mukaisen maksun.

Allekirjoitus
– Tarkista, että siirtovaltakirja on allekirjoitettu. Mikäli valtuuttaja on alaikäinen,
 tulee valtakirjassa olla molempien huoltajien allekirjoitukset.
 Tarkista, että valtakirjan liitteenä on kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksestasi.  
 Mikäli valtuuttaja on alaikäinen, tulee liitteenä olla kopiot molempien huoltajien voimassa  
 olevista henkilöllisyystodistuksista.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen arvopapereiden siirtoon Nordnetiin, voit 
ottaa meihin yhteyttä Nordnetin viestikeskuksen kautta, sähköpostitse  
asiakaspalvelu@nordnet.fi tai puhelimitse 020 198 5898 (ma–pe 9.00–18.30). Fullm
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