KUOLINPESÄN
PANKKIASIAT
Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina.
Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa.

HOIDETTAVAT ASIAT ENNEN PERUNKIRJOITUSTA

AUTAMME PANKKIASIOIDEN
HOIDOSSA
Läheisen poismeno on raskas tilanne. Surutyön lisäksi omaisilta edellytetään paljon
käytännön järjestelyjä. Me Oma Säästöpankissa haluamme olla avuksi niin, että pankkiasiat sujuvat joustavasti mahdollisimman vähällä vaivalla.
Olemme laatineet tämän oppaan jäämistöstä huolehtivien omaisten tueksi helpottamaan kuolinpesän pankkiasioiden hoitoa. Opas on jaettu neljään osaan tapahtumien
järjestystä noudattaen.

ENSISIJAISESTI HOIDETTAVAT ASIAT
Mitä pitää tehdä heti?
Kuolemantapauksesta tulisi aina ilmoittaa
Oma Säästöpankkiin mahdollisimman
pian. Ilmoituksen voi tehdä toimittamalla
meille kuolintodistus tai virkatodistus.
Kun saamme tiedon asiakkaan kuolemasta, teemme merkinnän vainajan nimissä
oleviin palveluihin. Vainajan antamat käyttöoikeudet ja maksukortit tai pankkikirjat
lakkaavat heti, kun Oma Säästöpankki saa
kirjallisen tiedon kuolemasta. Tilinkäyttöoikeus tai tilinkäyttövälineet voidaan
palauttaa kuolinpesän osakkaiden yhteisellä päätöksellä. Pankki saa kuolintiedon
myös Väestörekisterikeskuksesta, mutta
tieto saavuttaa usein vasta sen jälkeen,
kun hautaamiseen ja perunkirjoitukseen
liittyvät järjestelyt on jo aloitettu.

Tässä oppaassa annetut tiedot ovat
yleisluonteisia. Neuvoa voit kysyä
suoraan omasta konttoristasi,
autamme mielellämme.
Oma Säästöpankin asiantuntijoiden puoleen kannattaa kääntyä,
jotta kuolemantapaukseen liittyvät
juridiset ja verokysymykset voidaan
järjestää kuolinpesän osakkaiden
kannalta mahdollisimman edullisella
tavalla.

MUISTATHAN
Kuolin- tai virkatodistuksen toimittaminen vainajan pankkiin.

Mitä pitää tehdä ennen perunkirjoitusta?
Vainajan varallisuus siirtyy kuolinhetkellä
kuolinpesän osakkaille. Kuolinpesää
sitovat vainajan elinaikanaan tekemät
sopimukset. Sopimuksissa kuolinpesän
osakkaat tulevat lain mukaan vainajan
tilalle.
Kuolinpesän osakkaat päättävät
pääsääntöisesti yhdessä kuolinpesän
pankki- ja vakuutusasioiden hoitamisesta perinnönjakoon asti. Kuolinpesän
osakkaiden on siten joko asioitava
pankissa tai vakuutusyhtiössä yhdessä tai
valtuutettava joku puolestaan hoitamaan
MITÄ KUOLINPESÄN
HOITAJALLA ON OIKEUS
TEHDÄ?
- Saa maksaa vainajan tililtä laskua
vastaan pesänselvitysvelkoja,
kuten kohtuulliset hautajais- ja
perunkirjoituskustannukset sekä
pesän hoidosta, hallinnosta ja
selvityksestä johtuvat tarpeelliset
kustannukset.
- Saa vastaanottaa perunkirjoitusta
varten saldo-, korko- ja muut
tarpeelliset todistukset vainajan
varallisuudesta, lainoista ja
vastuista kuolinpäivältä.
- Saa vastaanottaa tietoja vainajan
pankki- ja vakuutusasioiden
tilanteesta kuolinpäivältä ja sen
jälkeiseltä ajalta.
- Voi luetteloida vainajan tallelokeron sisällön yhdessä pankin
edustajien kanssa.
- Voi lopettaa vainajan tililtä suoraveloitukset ja muut toistuvat
maksut.

kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioita.
Joustavimmin vainajan pankkiasioiden
hoito käy, kun yhdelle nimetylle osakkaalle annetaan käyttöoikeus vainajan
tiliin. Se edellyttää kaikkien kuolinpesän
osakkaiden suostumista. (Valtakirjamalli
löytyy oppaan lopusta.) Pankki- ja vakuutusasioiden hoito ennen perunkirjoitusta
edellyttää, että pesän osakas esittää
vainajan virkatodistuksen, josta osakkuusasema käy ilmi.
Kuolemantapauksen jälkeenkin vainajan nimellä luultavasti saapuu laskuja.
Omaisille tyypillinen huoli on, miten laskut maksetaan. Laskujen maksaminen on
osa kuolinpesän asioiden hoitoa. Näitä
sekä muitakin välittömästi kuolemantapaukseen liittyviä laskuja voi maksaa leski
tai yksittäinen pesän osakas. Niitä voi
maksaa vainajan tililtä vain yksiselitteisiä
laskuja vastaan. Kuolinpesän laskuja voi
laittaa maksupalvelukuoressa pankin
maksupalveluun maksettavaksi silloin,
kun kuolinpesän osakkaat ovat antaneet
laskun allekirjoittajalle oikeuden käyttää
kuolinpesän tiliä.
Vainajan tililtä ei voi siirtää tai nostaa
käteistä rahaa. Kuolinpesän pankkiasioiden hoitamisesta on pidettävä
tarkasti kirjaa. Kaikki tositteet ja laskut on
säilytettävä.

Kuolinpesän asioita
hoitavan osakkaan tulee
pitää huolellisesti kirjaa
pesän varojen käytöstä.
Kaikki laskut ja tositteet
on säilytettävä.

HOIDETTAVAT ASIAT ENNEN PERUNKIRJOITUSTA

KEITÄ OVAT KUOLINPESÄN
OSAKKAAT?
Vainajan varallisuus siirtyy kuolinhetkellä hänen oikeudenomistajalleen.
Kuolinpesän osakkaat hallitsevat sitä
yhdessä. Kuolinpesän osakkaita ovat:
- perilliset eli biologiset lapset ja
ottolapset
- leski, mikäli puolisolla ei ollut
avio-oikeuden poistavaa avioehtoa
- vanhemmat, ellei edellä
mainittuja ole
- veljet ja sisaret, ellei edellä
mainittuja ole
- isovanhemmat, ellei edellä
mainittuja ole
- sedät, enot, tädit, ellei edellä
mainittuja ole
- yleistestamentin saaja
- valtio, ellei edellä mainittuja
perillisiä ole.

Ilman muiden kuolinpesän osakkaiden valtuutusta voi osakas
virkatodistuksen esittäen
- jättää pankille maksettavaksi
vainajan tililtä hautajaisiin tai
muuten selvästi kuolemantapaukseen liittyviä laskuja tai muita
vainajalle kuuluneita laskuja
- saada perunkirjoitusta varten
saldoselvitykset vainajan tileistä
ja lainoista
- saada tietoja vain kuolinpäivältä
ja sen jälkeiseltä ajalta
- luetteloida vainajan tallelokeron
sisällön yhdessä pankkitoimihenkilön kanssa.

MUISTATHAN
Pesänhoitajan nimeäminen,
valtakirjan laadinta.
Kirjanpito kuolinpesän pankkiasioiden hoitamisesta.
Suoraveloitusten ja toistuvien
maksujen lopetus.
Perunkirjoitusta varten tarvittavien todistusten hankinta.
(Saldotodistus, korkotodistus,
todistukset vainajan varallisuudesta, lainoista ja vastuista
kuolinpäivältä.)
Tallelokeron sisällön luettelointi.
Perunkirjoituksen sopiminen
Oma Säästöpankkiin.

PERUNKIRJOITUS
Mikä on perunkirjoitus?
Lain mukaan vainajan varoista ja veloista
on laadittava perukirja kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirja on
jätettävä verotoimistoon kuukauden kuluessa sen valmistumisesta. Perukirja on
tehtävä silloinkin, kun vainaja on lapsi tai
pesä on varaton. Perunkirjoitukseen on
kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat.
Perunkirjotuksella on kolme tarkoitusta. Siitä ilmenevät kaikki perilliset ja
testamentinsaajat eli se toimii osakasluettelona. Perukirja on myös yhteenveto
vainajan varoista ja veloista. Kolmanneksi
se on veroilmoitus, jonka perusteella perillisille määrätään omaisuudesta menevä
perintövero.
Perunkirjoituksen toimittavat kaksi
uskottua miestä. Pesän osakkaista yksi
toimii pesän ilmoittajana, joka ilmoittaa
pesän varat ja velat sekä kulut. Perunkirjoituksessa tarvittavat viralliset asiakirjat
voi jättää uskotun miehen hankittavaksi.
Uskotuilla miehillä tulee olla riittävä tieto
ja taito toimituksen tekemiseen. Periaatteessa uskottuna miehenä voi toimia jopa
pesän osakas, mutta kannattaa mieluiten
käyttää esteettömiä ja päteviä henkilöitä.

Uskottuina miehinä toimivat yleensä
pankit tai asianajo- ja lakiasiaintoimistot.
Perunkirjoituksen tekemisestä ja sen
kustannuksesta kannattaa kysyä Oma
Säästöpankista. Annamme mielellämme
lisätietoja ja kustannusarvion.

Perukirja on laadittava
kolmen kuukauden
kuluessa kuolemasta.

MUISTATHAN
Kuolinpesän osakkaiden kutsuminen perunkirjoitukseen.
Tarvittavien asiakirjojen (todistukset kuolinpesän varoista,
veloista ja kuluista) hankinta.
Mahdolliset valtakirjat kuolinpesän osakkailta.

HOIDETTAVAT ASIAT PERUNKIRJOITUKSEN JÄLKEEN

LISÄTIETOJA

Mitä pitää tehdä perunkirjoituksen
jälkeen?
Perunkirjoituksen jälkeen suoritetaan
perinnönjako ja ositus. Jos kuolinpesässä
on vain yksi perillinen, perintö siirtyy
perilliselle ilman perinnönjakoa; perintö
osoitetaan tällöin perukirjalla. Jos perillisiä
on useampia, perintö siirtyy perillisille
perinnönjaossa. Perinnönjaosta, jonka perilliset toimittavat itse ilman pesänjakajaa,
on laadittava kirjallinen perinnönjakokirja.
Kaikkien perillisten on allekirjoitettava
perinnönjakokirja, ja kahden esteettömän
todistajan on todistettava se oikeaksi.
Kun kuolinpesän omaisuus on jaettu,
osakas määrää yksin omaisuudesta, jonka
hän on saanut perinnönjaossa. Omaisuus
täytyy yksilöidä perinnönjaossa tarkkaan.
Pankkiasioita ajatellen on huomioitava,
että pelkän rahamäärän mainitseminen
ei oikeuta osakasta varojen nostoon kuolinpesän tililtä, jos mainitun tilin numero
puuttuu. Osakkaan on siksi esitettävä
lainvoimainen jakokirja.
Lesken omissa nimissä oleva omaisuus, kuten pankkitilit, eivät kuulu
kuolinpesään, vaikka ne on ilmoitettava
perukirjaan. Tietoja lesken pankkiasioista
ei anneta ilman lesken suostumusta.
Leskellä on oikeus hallita kuolinpesää
jakamattomana, mikäli kukaan osakkaista
ei vaadi ositusta tai perinnönjakoa. Ositus
suoritetaan ennen perinnönjakoa, ja siinä
selvitetään, mikä omaisuus kuulu leskelle
ja mikä perillisille. Ositukseen pätevät pitkälti samat säännöt kuin perinnönjakoon.

Vakuutukset
Vainajan nimissä olleet omaisuusvakuutukset pysyvät voimassa kunnes ne irtisanotaan tai kunnes vakuutettu omaisuus
jaetaan tai myydään. Henkilövakuutukset,
kuten yksityistapaturma- ja matkustajavakuutus, päätetään kuolinpäivään, vaikka
tieto kuolemasta tulee vakuutusyhtiölle
myöhemmin. Mahdollinen vakuutusmaksun palautus maksetaan kuolinpesän
tilille. Vakuutusmaksu voidaan palauttaa
muulle kuin kuolinpesän tilille vain kaikkien pesän osakkaiden suostumuksella.

kitilien käyttöön ja vakuutusten hoitamiseen. Hän voi maksaa laskuja ja käyttää
tilivaroja muihinkin kuolinpesän kannalta
tarpeellisiin toimiin. Pesänjakajalla ei
ole oikeutta kuitenkaan nostaa vainajan
tilivaroja. Vainajan tilin käyttäminen edellyttää, että pesänjakaja tai testamentin
toimeenpanija esittää pankissa asioidessaan kaikkien osakkaiden valtakirjat.
Kuolinpesän osakkailla ei tällöin edes
yhdessä esiintyen ole oikeutta käyttää
vainajan tilejä.

Pesänselvittäjä
Osakkaat voivat hakea tuomioistuimelta
kuolinpesään pesänselvittäjän. Pesän selvityksestä johtuvat kustannukset maksetaan pesän varoista. Jos tuomioistuin on
määrännyt kuolinpesään pesänselvittäjän,
on tällä yksinoikeus kuolinpesän pank-

Edunvalvoja
Alaikäistä tai edunvalvonnassa olevaa
osakasta edustaa hänen edunvalvojansa.
Jos edunvalvoja on itse saman kuolinpesän osakas, tarvitaan edunvalvojan
sijainen. Tiettyihin oikeustoimiin vaaditaan lisäksi maistraatin lupa.

Kaikkien kuolinpesän osakkaiden
suostumus vaaditaan kun:
- nostetaan varoja kuolinpesän tililtä
- lopetetaan kuolinpesän vakuutukset tai muutetaan vakuutusturvaa
- haetaan korvausta vakuutuksesta,
jonka edunsaajana on kuolinpesä
- myydään vainajan arvopapereita
tai -osuuksia
- tyhjennetään tallelokero tai säilytys
- tehdään uusia sopimuksia tai
sitoumuksia
- pyydetään tiedot vainajan elinaikaisista pankkitilitapahtumista tai
vakuutusasioista
- lopetetaan kuolinpesän tilit.
Oikeus edellä mainittujen asioiden
hoitamiseen voidaan varmistaa
esittämällä:
- perukirja ja mahdollinen testamentti
- vainajan täydellinen sukuselvitys
- valtakirjat niiltä pesän osakkailta,
jotka eivät ole paikalla.

MUISTATHAN
Kuolinpesän tilin lopettaminen.
Vakuutusten lakkauttaminen.
Arvopapereiden myynti.
Tallelokeron tyhjentäminen.

HUOM!
Tämän oppaan lopussa on valtakirja, jolla osakkaat voivat antaa valtuutuksen pankki- ja
vakuutusasioiden hoitamiseen Oma Säästöpankissa. Valtakirjasta tulee käydä selville,
mihin toimenpiteisiin se oikeuttaa.

VALTAKIRJA

Kuolinpesän osakkaiden allekirjoitukset ja nimenselvennykset

kuolinpesän pankkiasioiden
hoitamiseksi Oma Säästöpankissa
Paikka ja aika
Allekirjoitus
Valtuuttaja

Nimenselvennys
:n kuolinpesän osakkaat

Henkilötunnus
Puhelinnumero

Vainajan henkilötunnus
Paikka ja aika
Kuolinpäivä
Valtuutettu

Allekirjoitus
Nimenselvennys
Henkilötunnus

Valtuutetun henkilötunnus

Puhelinnumero

Valtuutetun puh.nro
Paikka ja aika
Valtuutetun osoite

Allekirjoitus
Nimenselvennys
Henkilötunnus

Valtuutettu on oikeutettu
• maksamaan laskuja ja nostamaan varoja kuolinpesän pankkitileiltä
• saamaan kuolinpesän talletus- ja arvo-osuustilien, rahasto-osuuksien, luottojen, vastuiden
ja vakuuksien tiedot haluamaltaan ajalta
• irtisanomaan ja lopettamaan kuolinpesän tilejä sekä avaamaan uusia tilejä
kuolinpesän nimissä
• perustamaan ja lopettamaan käyttöoikeuksia kuolinpesän pankkitileihin
• solmimaan ja irtisanomaan pankkikorttia, verkkopankkiyhteyttä, maksupalvelua, suoramaksu
tms. koskevia pankkipalvelusopimuksia
• myymään arvopapereita kuolinpesän säilytyksestä ja arvo-osuuksia kuolinpesän
arvo-osuustililtä
• käymään tallelokerolla, lopettamaan sen ja vastaanottamaan sen sisällön
• vastaanottamaan tiliotteita, tilityksiä ja muita pankin tiedotuksia

Puhelinnumero

Paikka ja aika
Allekirjoitus
Nimenselvennys
Henkilötunnus
Puhelinnumero

www.omasp.fi

