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Oma Säästöpankki Oyj 
Lappeenranta 
Y-tunnus 2231936-2 

Valtakirja alaikäisen pankkiasiat / edunvalvojien ilmoitus 
 Huoltaja valtuuttaa toista huoltajaa 
 Huoltajat valtuuttavat kolmatta osapuolta 

 
 

 
 
 

 
 

Alaikäisen lapsen nimi 
      

Henkilötunnus tai syntymäaika  
      

Osoite 
                  

Puhelin 
      

Huoltaja 
      

Henkilötunnus 
      

Osoite, jos eri kuin alaikäisen 
      

Puhelin 
      

Huoltaja 
      

Henkilötunnus 
      

Osoite, jos eri kuin alaikäisen 
      

Puhelin 
      

 
 Alaikäisellä lapsella on yksi huoltaja (asiakirja liitteenä) 

 
VALTUUTETTU (toinen huoltaja tai kolmas osapuoli)  
Nimi 
      

Henkilötunnus 
      

Osoite, jos eri kuin alaikäisen lapsen 
      

Puhelin 
      

 
1. Annan/Annamme huoltajina suostumuksemme siihen, että alaikäiselle lapsellemme avataan alla olevat päivittäisasiointiin 

liittyvät palvelut. Valtuutetulla on oikeus alaikäisen nimissä tehdä seuraavat toimet: 
 

 Avata ja lopettaa tilejä alaikäiselle 
 Saada tiliotteet kaikista alaikäisen tileistä 
 Tiliote       

 

 Saada käyttöoikeudet kaikkiin alaikäisen tileihin (sijoittamisen 
tileistä sovitaan jäljempänä erikseen)  

 Saada käyttöoikeudet seuraaviin alaikäisen tileihin: FI       
 Sopia alaikäisen oikeudesta käyttää yksin rajoituksetta käyttötiliä 
 Sopia, että alaikäinen käyttää käyttötiliä yhdessä jommankumman 

huoltajan kanssa.  
 

 Liittää alaikäisen kaikki tilit verkkopankkiinsa (sisältää myös 
OmaMobiilin)  
 

 Sopia verkkopankin avaamisesta alaikäiselle (sisältää myös 
OmaMobiilin) 

 Sopia, että alaikäisen verkkopankkiin liitetään kaikki alaikäisen 
pankkipalvelut (myös sijoituspalvelutuotteet)) 

 Sopia, että alaikäisen verkkopankkiin liitetään tili FI        
 

 Saada liitettyä alaikäisen käyttötiliin Visa Debit online kortin 
valtuutetulle 

 Saada liitettyä alaikäisen käyttötiliin Visa Debit online kortin 
molemmille huoltajille 
 

 

 

 
Huoltajien tai valtuutetun oikeus käyttää tiliä. Mikäli huoltajat eivät ilmoita toisin, varojen nostoon tililtä tarvitaan molempien huoltajien 
suostumus. Käyttöoikeus on voimassa, kunnes tilinomistaja on täysi-ikäinen. 
 

 Kumpikin erikseen 
 Käyttöoikeus on vain       

 Käyttöoikeus on vain valtuutetulla 
Valtuutetun nimi ja henkilötunnus 
      
Valtuutetun osoite ja puhelin 
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2. Annan/Annamme huoltajina suostumuksemme siihen, että alaikäiselle lapsellemme avataan alla olevat säästämiseen ja sijoittamiseen 
liittyvät palvelut. Valtuutetulla on oikeus alaikäisen nimissä tehdä seuraavat toimet: 
 
Tehdä sijoituspalvelusopimus   
 
Avata  säästötalletustili  OmaTuottoTalletustili  sijoitustalletustili  asuntosäästöpalkkiotili (ASP) ja allekirjoittaa tilisopimus. Käyttöoikeus 
on molemmilla  huoltajilla, ellei toisin ilmoiteta. Käyttöoikeus on voimassa, kunnes tilinomistaja on täysi-ikäinen. Tilin käytöstä sovitaan sivulla 1. 
 
Rahastosäästäminen 
Tarvittaessa määritellään rahastot ja enimmäismäärä kohdassa Lisätiedot, muuten rajoittamaton oikeus määrätä sijoituskohteesta ja -määrästä. 
Mikäli huoltajat eivät ilmoita toisin, toimenpiteisiin tarvitaan molempien huoltajien suostumus. 
 

 Avata tai lopettaa rahastosäilytys ja siihen liittyvä hoitotili  
 

 Tehdä rahastomerkintöjä 
 

 Tehdä rahastolunastuksia ja -vaihtoja. 
 

 Avata tai lopettaa säännöllinen rahastosäästösopimus hoitotililtä sijoitusrahastoon.  
 

Lisätiedot:       
 
Vakuutussäästäminen 
Tarvittaessa määritellään sijoituskohteet ja enimmäismäärä kohdassa Lisätiedot, muuten rajoittamaton oikeus määrätä sijoituskohteesta ja –
määrästä. Mikäli huoltajat eivät ilmoita toisin, toimenpiteisiin tarvitaan molempien huoltajien suostumus. 
 

 Avata tai lopettaa säästövakuutus ja siihen liittyvä hoitotili  
 

 Tehdä sijoituksia vakuutukseen 
 

 Tehdä takaisinostoja vakuutuksesta. 
 

 Avata tai lopettaa säännöllinen säästösopimus hoitotililtä säästövakuutukseen.  
 

 Tehdä muutoksia sijoituskohteisiin ja maksusuunnitelmaan. 
 
Lisätiedot:             
 
Arvopaperisäilytys- ja arvo-osuustili 
Tarvittaessa määritellään tarkemmat tiedot kohdassa Lisätiedot, muuten rajoittamaton oikeus määrätä sijoituskohteesta ja -määrästä. 
Mikäli edunvalvojat eivät ilmoita toisin, toimenpiteisiin tarvitaan molempien edunvalvojien suostumus. 
 

 Avata ja lopettaa arvopaperisäilytys- ja arvo-osuustili 
 

 Käyttää arvopaperisäilytys- ja arvo-osuustiliä ja sen hoitotiliä ja antaa arvopaperisäilytys- ja arvo-osuustiliin liittyviä määräyksiä, kuten 
arvopaperiosto- ja myyntimääräyksiä 
 
Lisätiedot:             
 
 

 Valtuutettu on oikeutettu saamaan tietoja alaikäisen nimiin tekemänsä sijoituksen kehityksestä.   
 
Valtuutus on voimassa toistaiseksi päättyen automaattisesti, kun alaikäinen täyttää kahdeksantoista (18) vuotta. Valtakirja voidaan peruuttaa 
koska tahansa ilmoittamalla siitä pankille. Valtakirjan peruuttaminen ei mitätöi valtuutuksen nojalla aiemmin tehtyjä sopimuksia tai oikeustoimia. 
 
Paikka ja päivämäärä 

     ,       
Paikka ja päivämäärä 

     ,       

Huoltajan allekirjoitus 

 

 

 

Nimenselvennys 

Huoltajan allekirjoitus 

 

 

 

Nimenselvennys 
 

 


