
Valtuutan  edunvalvojana alaikäisen/edunvalvonnassa olevan nimissä tekemään seuraavat asiat 

Tilin avaaminen / lopettaminen 

Tilin käyttö ja tiliote 
Varojen nostamiseen tililtä tarvitaan molempien edunvalvojien suostumus, jos edunvalvojat eivät toisin ilmoita. 

Tilin käyttövälineet 

VALTAKIRJA 
EDUNVALVOJIEN ILMOITUS PANKILLE 

Tilin numero 

!

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ 2231936-2 

Edunvalvonnassa oleva   Henkilötunnus tai syntymäaika (henkilötunnus tulee ilmoittaa pankille mahd. pian)  

Osoite 
     , 

Puhelin  

Edunvalvoja   Henkilötunnus 

Osoite, jos eri kuin edunvalvonnassa olevan   Puhelin  

Edunvalvoja   Henkilötunnus 

Osoite, jos eri kuin edunvalvonnassa olevan   Puhelin  

Tilin avaaminen ja tilisopimuksen allekirjoittaminen Tilin lopettaminen, tilinumero 

Tilinomistaja käyttää tiliä itse rajoituksetta Kumpikin edunvalvoja käyttää tiliä erikseen

Tilinomistaja käyttää tiliä ainoastaan edunvalvojien kanssa yhdessä Tiliote tilinomistajalle

Tilinomistajalla rajoitettu käyttöoikeus,  
kertanosto enintään                euroa

 Tiliä käyttää  Tiliote muulle nimetylle

Nimi   Henkilötunnus 

Osoite  Puhelin  

 Tiliä käyttää  Tiliote muulle nimetylle

Nimi   Henkilötunnus 

Osoite  Puhelin  

Tiliin saa liittää automaattikortin ja/tai Visa Electron -kortin 
Kummallekin edunvalvojalle 
Tilinomistajalle 
Muulle käyttöoikeutetulle    

Tilin saa liittää edunvalvojan / edunvalvojien / muun 
käyttäjänkäyttäjätunnuksin käytettäviin pankkiyhteyspalveluihin
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Sijoitukset 

Oikeus antaa arvo-osuustiliin liittyviä määräyksiä 
    Edunvalvojilla on ainoastaan yhdessä oikeus antaa arvo-osuustiliin liittyviä määräyksiä, jos edunvalvojat eivät toisin ilmoita 

Kumpikin edunvalvoja voi antaa erikseen arvo-osuustiliin liittyviä määräyksiä 
Tiliin liittyviä määräyksiä antaa: 

!

Arvo-osuustili ja arvopaperisäilytys 
Tilin avaaminen ja arvopaperisäilytys- ja arvo-osuustilisopimuksen 
allekirjoittaminen 
Tilin lopettaminen, tilinumero 

 Rahasto-osuuksien merkintä

Nimi   Henkilötunnus  

Osoite   Puhelin  

Paikka ja päivämäärä   Paikka ja päivämäärä

Edunvalvojan allekirjoitus

Nimenselvennys

Edunvalvojan allekirjoitus

Nimenselvennys
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