
• Liitä mukaan kopio voimassa olevasta, kuvallisesta henkilöllisyys-  

 todistuksesta kaikkien alla mainittujen henkilöiden osalta (sekä valtuuttajat  

 että valtuutetut).

• Jos valtuutettu asuu ulkomailla, tarvitsemme tositteen, joka vahvistaa tämän  

 ulkomaisen osoitteen (esim. asunnon ostosopimus, tiliote ulkomaisesta        

 pankista tai ote viranomaisrekisteristä, kuten veroviranomaiselta, josta ilmenee  

 ulkomainen osoite).

Nimenkirjoitusoikeutettujen valtakirja

Yritys (yritysasiakkaan nimi)

Nimi (sukunimi, etunimi)

Katuosoite (Väestötietorekisterissä oleva osoite)  

Tili-/säilytystilinumero

Y-tunnus

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite

Valtuuttaja

Valtuutettu 1

Postinumero  Paikkakunta Kansalaisuus
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Valtakirjan laajuus
Tällä asiakirjalla annetaan jokaiselle ohessa määritellylle/-yille valtuutetulle/
-tuille oikeus toimia valtuuttajan laskuun ja suorittaa alla mainittuja toimenpiteitä 
itsenäisesti Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeessä ("Nordnet") olevalla 
säilytystilillä/tilillä:

1. Oikeus saada tietoa tilistä/säilytystilistä (mukaan lukien tiedot tilin omistuksista,  
 tilitilanteesta ja tapahtumista);

2. Solmia ja lopettaa sopimuksia, jotka liittyvät tiliin/säilytystiliin Nordnetissä,   
 kuten luottosopimuksen, optiosopimuksen ja arvopaperilainoja koskevan   
 puitesopimuksen.

3. Hankkia, myydä ja muulla tavoin hallita arvopapereita ja muita oikeuksia (kuten  
 esim. optioita);

4. Ottaa luottoa Nordnetissä

5. Vastaanottaa, luovuttaa ja päivittää jatkuvasti sellaisia tietoja, joita 
 Nordnet Bank AB Suomen sivuliike kulloinkin tarvitsee täyttääkseen valtuutetun  

Matkapuhelinnumero (sisältäen maakoodin)

Maa

Poliittisesti vai-
kutusvaltaisessa 
asemassa oleva 
henkilö

Onko sinulla tai onko sinulla ollut:
- poliittinen virka tai korkea asema valtionhallinnossa, tai
- oletko tällaisen viran tai aseman omaavan henkilön perheenjäsen tai kollega?

Kyllä, täytän myös lomakkeen "Poliittisesti 
vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö"

Nimi (sukunimi, etunimi)

Katuosoite (Väestötietorekisterissä oleva osoite)  

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite

Valtuutettu 2

Postinumero  Paikkakunta Kansalaisuus 

Matkapuhelinnumero (sisältäen maakoodin)

Maa

Nimi (sukunimi, etunimi)

Katuosoite (Väestötietorekisterissä oleva osoite)  

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite

Valtuutettu 3

Postinumero  Paikkakunta Kansalaisuus 

Matkapuhelinnumero (sisältäen maakoodin)

Maa

Ei

Poliittisesti vai-
kutusvaltaisessa 
asemassa oleva 
henkilö

Onko sinulla tai onko sinulla ollut:
- poliittinen virka tai korkea asema valtionhallinnossa, tai
- oletko tällaisen viran tai aseman omaavan henkilön perheenjäsen tai kollega?

Kyllä, täytän myös lomakkeen "Poliittisesti 
vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö"

Ei

Poliittisesti vai-
kutusvaltaisessa 
asemassa oleva 
henkilö

Onko sinulla tai onko sinulla ollut:
- poliittinen virka tai korkea asema valtionhallinnossa, tai
- oletko tällaisen viran tai aseman omaavan henkilön perheenjäsen tai kollega?

Kyllä, täytän myös lomakkeen "Poliittisesti 
vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö"

Ei

(Sivu 1/2)

Yritysasiakkaat voivat tämän valtakirjan avulla antaa yhdelle tai useammalle 
nimenkirjoitusoikeutetulleen oikeuden käyttää ja vastaanottaa tietoja jäljempänä 
määritellystä säilytystilistä/tilistä. Oikeuksien laajuus määritellään jäljempänä. 
Huomioi, että valtuutettujen tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeutettuja.

•  Jos valtuutettu on ulkomaan kansalainen, tarvitsemme kopion ulkomaisesta  

 passista.

• Tämä valtakirja korvaa yritysasiakkaan aiemmin antaman valtakirjan.

             

 (Jos vaihtoehtoa ei ole määritelty, valtakirja korvaa aiemmin annetun/-t  

 valtakirjan/-t)

Kyllä           Ei

 asiakastuntemiseen liittyvät vaatimukset voimassa olevan sääntelyn   
 edellyttämällä tavalla.

6. Sanoa irti, nostaa ja kuitata rahavaroja, arvopapereita ja muita varoja, joita   
 valtuuttajalla on Nordnetissä.

Huomioi:
• että tähän valtakirjaan ei saa lisätä eikä siitä saa poistaa valtuutuksia.
• että valtakirja koskee vain edellä määritellyn säilytystili-/tilinumeron omaavaa  
 säilytystiliä/tiliä, ja
• että Nordnetillä on oikeus päättää, hyväksytäänkö valtakirja sekä oikeus lakata  
 hyväksymästä valtakirjaa milloin tahansa.

Henkilötietojen käsittely
Henkilötiedoista vastaavana toimijana Nordnet tulee käsittelemään valtuuttajaan 
ja valtuutettuihin liittyviä henkilötietoja siinä laajuudessa kuin ne palvelut ja 
tuotteet, joita valtakirja koskee, vaativat. Täydelliset tiedot Nordnetin tavoista 
käsitellä henkilötietoja löydät osoitteesta https://www.nordnet.fi/fi/info/
henkilotiedot



Nordnetin 
merkinnät

Päivämäärä Allekirjoitus 

Tarkistaja ja hyväksyjä, päivämäärä

Päivämäärä Allekirjoitus 

Henkilötodistus liitteenä

Luovuttanut: Valtuuttaja Valtuutettu

        Peruutettu
(Jos valtakirja palautetaan, tulee 
Nordnetin säilyttää siitä kopio)

Ajokortti  Pass                  Henkilökortti Muu 

Paikka  Valtuuttajan 
allekirjoitus
(toimivaltainen 
nimenkirjoitus-
oikeutettu)

Päivämäärä  

Paikka  

Päivämäärä  
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Nimenkirjoitusoikeutetun allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenkirjoitusoikeutetun allekirjoitus

Nimenselvennys
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Nimenkirjoitusoikeutettujen valtakirja
(Sivu 2/2)
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