
Kuolintapaus on läheiselle raskas tilanne, 
joka surusta huolimatta vaatii paljon käy-
tännön järjestelyjä. Tässä oppaassa olevilla 
ohjeilla ja neuvoilla toivomme voivamme 
olla avuksi läheisenne kuolemaan liittyvien 
pankkiasioiden hoidossa. 

Miten pankki saa tiedon asiakkaansa  
kuolemasta? 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike saa tiedon asiakkaan-
sa kuolemasta joko vainajan läheiseltä tai Väestörekisteri-
keskukselta. Koska Väestörekisterikeskuksen tieto kuole-
masta tulee usein vasta kun perunkirjoitukseen ja pesän 
selvitykseen liittyvät järjestelyt on jo pitänyt aloittaa, 
kannattaa lähiomaisen ilmoittaa kuolemantapauksesta 
pankille mahdollisimman nopeasti. Ilmoituksen yhteydes-
sä tulee Danske Bankin konttoriin toimittaa kuolin- tai 
virkatodistus, josta kuolintieto ja vainajan henkilöllisyys 
käyvät ilmi. 

Danske Bank auttaa kuolinpesän  
pankkiasioiden hoidossa
Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi 
Danske Bankissa

Tämän oppaan ohessa on valtakirja, jonka avulla voi hoitaa 
helposti pesän pankki- ja raha-asioita Danske Bankissa. 
Pankkiasioiden hoito edellyttää yksilöityä valtakirjaa, avoin 
asianajovaltakirja ei riitä. Valtakirjassa on mahdollisuus 
valtuuttaa yksi henkilö toimimaan kuolinpesän puolesta.

Valtakirjan avulla valtuutettu voi mm. saada tietoja vaina-
jan kaikista pankkiasioista, saada tilinkäyttöoikeuden vaina-
jan tileihin, tyhjentää tallelokeron ja myydä vainajan nimis-
sä olevat sijoitukset. Kuolinpesän osakkaat voivat rajoittaa 
valtuutusta merkitsemällä valta kirjasta ne kohdat, joihin 
valtuutusta ei anneta. Annettu valtuutus on voimassa 
kaikilla Danske Bankin palvelukanavilla kuten verkko-
pankissa, puhelinpankissa sekä konttorissa. 

Valtakirja tulee toimittaa Danske Bankille alkuperäisenä. 
Koska kaikkien pesän osakkaiden etu edellyttää kuolin-
pesään liittyvien asiakirjojen huolellista tutkimista kuolin-
pesän osakkaiden selvittämiseksi, toivomme, että ne toi-
mitetaan Danske Bankiin hyvissä ajoin ennen kuin kuolin-
pesän pankkiasioita ryhdytään hoitamaan. Valtuutus tulee 
voimaan, kun alkuperäinen valtakirja ja kuolinpesän osak-
kaiden ja mahdollisten hallintaoikeuden ja/tai käyttöoikeu-
den haltijoiden selvittämiseen tarvittavat asiakirjat on 
pankille toimitettu ja kun pankilla on ollut riittävä aika 
näiden asiakirjojen tarkistamiseen.

Kuolinpesän pankkiasioiden hoitaminen 
Danske Bankissa 
Kuolinpesän asioiden hoito ennen perunkirjoitusta 

Perunkirjoituksen tekemistä varten tulee pankista pyytää 
saldo- ja korkotodistus vainajan ja lesken asiakkuudesta. 
Todistus tehdään kuolinpäivän tilanteen mukaan. Todistuk-
sessa mainitaan kaikki Danske Bank -konsernissa olevat 
tilit, tallelokerot, säilytystilit, rahastot, luotot ja luotoilla 
olevat vakuudet sekä takaukset. Tiedot Danske Bankin 
kautta hankituista muun yhtiön (esim. Mandatum Henki-
vakuutusosakeyhtiö) sijoitustuotteista, tulee pyytää  
kyseisestä yhtiöstä erikseen. 

Yllä mainitut tiedot saa pyynnöstään yksikin pesän osakas 
tai muu pesän asioista huolehtinut henkilö. Jos hänellä on 
tallelokeron avain hallussaan, hän voi myös luetteloida 
vainajan tallelokeron sisällön yhdessä pankin toimihenki-
lön kanssa. 

Yksikin pesän osakas tai muu pesän asioista huolehtinut 
henkilö voi myös maksaa vainajalle tulleita sähkö-, puhe-
lin-, yhtiövastike- tai muita vastaavia toistuvia laskuja sekä 
välittömästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja, kuten sai-
raala-, hautaus- ja muistotilaisuusmaksuja. Ne maksetaan 
vainajan nimissä olevalta tililtä vain sellaista laskua vas-
taan, josta käy selkeästi ilmi vainajaan liittyvä maksun 
peruste. 

Kuolinpesälle tai vainajalle osoitettuja painettuja laskuja 
voi toimittaa pankkiin maksettavaksi myös maksukuorella.

Perintöverot eivät kuulu kuolinpesän velkoihin. Ne voidaan 
maksaa pesän tililtä vain kaikkien osakkaiden antamalla 
suostumuksella.

Jos perukirjaa ei vielä ole tehty, kuolinpesän osakkaiden 
toteamiseksi on esitettävä katkeamaton sukuselvitys sekä 
kopiot olemassa olevista testamenteista ja avioehtosopi-
muksista. Lisäksi tarvitaan kaikilta kuolinpesän osakkailta 
vakuutus siitä, ettei heidän tiedossaan ole muuta testa-
menttia tai testamenttia lainkaan.

Kuolinpesän asioiden hoito perunkirjoituksen jälkeen 

Kuolinpesän asioita hoidettaessa on Danske Bankille 
annettava selvitys kuolinpesän osakkaista, ellei kyseessä 
ole kohdassa ”Kuolinpesän asioiden hoito ennen perunkir-
joitusta” todetut asiat. Tällaisen selvityksen esittäminen 
suojaa jokaisen pesän osakkaan asemaa ja oikeuksia. 

Kuolinpesän osakkaiden toteamiseksi on pankille esitet-
tävä kopio perukirjasta sekä kopiot perukirjan liitteistä 
(esim. testamentit ja avioehtosopimukset) sekä maistraa-
tin vahvistus. On suositeltavaa vahvistaa perukirjan 
osakastiedot oikeaksi vainajan viimeisen kotipaikkakun-

Kuolinpesän pankki- ja raha-asiat  
– ohjeita pesän asioita hoitavalle



nan maistraatissa ja se on erityisen suositeltavaa silloin, 
kun kuolinpesässä on paljon osakkaita tai kun osakas-
tietojen selvittely on muuten työlästä. Tämä helpottaa  
ja nopeuttaa kuolinpesän asiointia pankeissa, vakuutus-
yhtiöissä, viranomaisissa ja muualla, missä vainajaa kos-
kevia asioita hoidetaan. Vahvistuspalvelu on maksullinen. 
Tietoa osakasluettelon vahvistuspalvelusta löytyy maist-
raattien Internet-sivuilta www.maistraatti.fi.

Ellei perukirjaa ole maistraatissa vahvistettu, on pankille 
esitettävä myös vainajan katkeamaton sukuselvitys. 
Katkeamaton sukuselvitys tarkoittaa vainajaa koskevien 
virkatodistusten ketjua. Virkatodistusten tulee olla perun-
kirjoitusta varten tilattuja. Ketjua on voitava seurata vaina-
jan osalta hänen kuolinhetkestään taaksepäin siihen vuo-
teen saakka, jona hän täytti 15 vuotta. Sukuselvitykset on 
esitettävä niin laajalti, että vainajan lakimääräiset perilliset 
voidaan todeta. Selvitykseen tulee lisäksi sisältyä kustakin 
osakkaasta voimassa oleva virkatodistus. 

Virkatodistuksista pankille annetaan vain kopiot. Kuolinpe-
sän asioiden hoitaminen pankissa edellyttää, että pankilla 
on ollut joitain päiviä aikaa tutustua virkatodistuksiin ja 
muihin mahdollisiin asiakirjoihin ja tarkistaa, että pankille 
on jätetty kaikki tarvittavat asiakirjat. Asiakirjat kannattaa 
siis toimittaa Danske Bankin konttoriin etukäteen ja jättää 
mukaan yhteys tiedot. Asiakirjakopiot ja alkuperäinen 
valtakirja voidaan myös lähettää osoitteeseen: Danske 
Bank Kuolinpesä PL 1252 00075 DANSKE BANK tai 
skannattuna sähköpostiin kuolinpesa@danskebank.fi. 
Asiakkaan tunnistamisen vuoksi tulee konttorissa käydä 
toimeksiantojen yhteydessä ellei kuolinpesän osakkaalla 
tai valtuutetulle ole Danske Bankin palveluavaimia  
käytössään. 

Pankki on yhteydessä, kun asiakirjat on tarkistettu. Näin 
kuolinpesän asioita hoitava henkilö välttyy turhalta odotte-
lulta. Pesän asioiden hoito edellyttää, että pesän kaikki 
osakkaat ovat yhtä aikaa pankissa paikalla tai että poissa-
olijat ovat antaneet pesän edustajalle yksilöidyn valtakir-
jan. Mikäli asia liittyy omaisuuteen, johon muulla kun kuo-
linpesän osakkaalla on hallinta oikeus, tulee myös hänen 
olla paikalla tai allekirjoittaa valtakirja. Kuolinpesän asioita 
hoitaa yleensä yksi kuolinpesän osakas muiden valtuutta-
mana. Ks. kohta ”Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden 
hoitamiseksi”. 

Mikäli kuolinpesän asioista päättäminen yhdessä ei syystä 
tai toisesta onnistu, voi käräjäoikeus yhdenkin perillisen 
hakemuksesta määrätä kuolinpesään pesänselvittäjän. 
Jos pesään on määrätty pesänselvittäjä, hänellä on yksin-
omainen oikeus hoitaa kaikkia pesän pankkiasioita. Pesän-
selvittäjänä toimii useimmiten asianajaja. 

Perukirja ja perunkirjoitus 

Perukirja on asiakirja, jossa ilmoitetaan kaikki kuolinpesän 
osakkaat, leski ja toissijaiset perilliset sekä kaikki tiedossa 
olevat vainajan varat ja vastuut kuolinhetken tilanteen 
mukaisina. Perukirjan lisätietoihin kirjataan lisäksi vaina-
jan kuolinhetkellä voimassa olevat henkilövakuutukset. 

Myös lesken varat, mukaan lukien lesken omistamat sääs-
tö- ja sijoitusvakuutukset, ja velat on ilmoitettava perukir-
jassa. Vaikka lesken nimissä oleva omaisuus on ilmoitetta-
va perukirjassa, säilyy hänellä siihen edelleen itsenäinen 
määräysvalta. 

Perukirjan perusteella toimitetaan perintöverotus. Perin-
tövero lasketaan pääsääntöisesti perukirjassa ilmoitettu-
jen arvojen perusteella. Jos perittyä omaisuutta myöhem-
min myydään, lasketaan mahdollinen luovutusvoitosta 
määrättävä pääomatulovero myyntihinnan ja perintövero-
tuksessa käytetyn arvon erotuksesta. Luovutusvoitosta 
maksettava pääomatulovero on usein perintöveroa korke-
ampi, mikä kannattaa huomioida etenkin jos omaisuutta 
on tarkoitus lähivuosina myydä. Jos perillisten tarkoitukse-
na on myöhemmin myydä esim. vainajalle kuulunut asunto, 
on ennen perunkirjoitusta siis syytä selvittää sen arvo. 
Asiantuntevaa apua tarjoaa Kiinteistömaailma,  
www.kiinteistömaailma.fi. 

Perukirjaa käytetään yleensä myös omaisuusluettelona 
osituksessa ja perinnönjaossa. Osituksessa jaetaan vaina-
jan ja hänen puolisonsa avio-oikeuden alainen omaisuus, 
kun taas perinnönjaossa vainajan kuolinpesään kuuluva 
omaisuus jaetaan pesän osakkaiden kesken. 

Lain mukaan perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukau-
den kuluessa kuolemantapauksesta. Perukirja liitteineen 
tulee toimittaa vainajan viimeisen kotipaikan veroviran-
omaiselle kuukauden kuluessa perukirjan tekemisestä. 
Perunkirjoitusohjeita voi tiedustella vainajan viimeisen 
kotipaikkakunnan verotoimistosta tai Verohallinnon inter-
net-sivuilta www.vero.fi/syventävät vero-ohjeet/perintö-  
ja lahjaverotus. 

Kuolinpesän osakkaat 

Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus saada tiedot 
vainajan pankkiasioista kuolinpäivältä ja sen jälkei seltä 
ajalta. Sitä aikaisemmat tiedot kuolinpesän osakkaiden 
tulee pyytää yhdessä. Kuolinpesän osakkaita ovat lakimää-
räiset perilliset, avio-oikeuden nojalla leski ja yleistesta-
mentinsaajat.

Lakimääräiset perilliset 

Lakimääräisiä perillisiä ovat: 

• vainajan lapset tai heidän jälkeläisensä

• leski, jos vainajalta ei jäänyt lapsia tai heidän  
jälkeläisiään

• vainajan vanhemmat, jos vainajalla ei ollut lapsia, 
heidän jälkeläisiään tai leskeä

• jos vainajan vanhempi on kuollut ennen vainajaa,  
tulee hänen sijaansa vainajan vanhemman lapset  
tai heidän jälkeläisensä

• isovanhemmat tai isovanhemman kuoltua hänen 
lapsensa, jos vainajalta ei jäänyt lapsia, heidän  
jälkeläisiään, leskeä, vanhempia tai sisaruksia.  
Serkut eivät enää peri.



Jos vainaja oli eläessään ollut leski ja ensiksi kuollut puoli-
so oli ollut lapseton, ovat lesken kuolinpesän osakkaita 
myös ne ensiksi kuolleen puolison lähisukulaiset, jotka 
ovat elossa lesken kuoltua (ns. toissijaiset perilliset). Lähi-
sukulaisilla tarkoitetaan serkkuja läheisempiä sukulaisia. 

Toissijaiset perilliset eivät siis ole oman sukulaisensa 
kuolinpesän osakkaita vaan hänen leskensä kuolinpesän 
osakkaita. Ensiksi kuollut puoliso on kuitenkin voinut testa-
mentilla poistaa sukulaistensa perintöoikeuden esim. 
tekemällä testamentin puolisonsa hyväksi. 

Lesken asema, kun hän ei ole lakimääräinen perillinen  
tai testamentinsaaja 

Leski, jolla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen,  
on kuolinpesän osakas osituksen toimittamiseen saakka. 
Avio-oikeudesta ja kuolinpesän osakkuudesta riippumatta 
leskellä on hallintaoikeus yhteisesti käytettyyn kotiin ja 
koti-irtaimistoon. Leskellä on oikeus jäädä asumaan yhtei-
seen kotiin huolimatta siitä, että kodin omistusoikeus 
siirtyy vainajan perillisille. Kotia ei saa myydä eikä pantata 
ilman lesken lupaa.

Testamentinsaajan asema 

Testamentti voi olla yleistestamentti, erityistestamentti 
tai hallintaoikeus testamentti. Testamentti voi olla myös 
sekoitus kaikkea edellä mainittua kolmea tyyppiä. Ainoas-
taan yleistestamentinsaaja on testamentin perusteella 
kuolinpesän osakas. 

Yleistestamentti määrää tietylle henkilölle koko omai-
suuden tai osuuden siitä. Erityistestamentilla saa tietyn 
esineen tai osuuden siitä. Hallinta oikeustestamentilla 
(käyttöoikeustestamentti) saa oikeuden hallita tiettyä 
omaisuutta ts. pitää se hallussaan ja saada sen tuotto. 
Omaisuuden myyntiin tai panttaukseen tarvitaan sekä 
hallintaoikeuden saajan että omistajan lupa. 

Jos testamentinsaaja tahtoo vedota testamenttiin, tulee 
hänen antaa testamentti tiedoksi lakimääräisille perillisille 
eli niille, joiden perintöoikeuteen testamentti vaikuttaa. 
Ellei lakimääräisiä perillisiä ole, tulee testamentti antaa 
tiedoksi Valtiolle / Valtiokonttorille. Testamentin tiedok-
siannosta alkaa kulua 6 kk:n moiteaika. Ellei perillinen 
määräajassa nosta testamentin moitekannetta tai jos hän 
sitä ennen luopuu oikeudestaan moittia testamenttia, on 
testamentti hänen osaltaan lainvoimainen. Ellei asiakirjoi-
hin sisälly jokaisen lakimääräisen perillisen ilmoitusta 
siitä, että hän hyväksyy testamentin tai muuten luopuu 
moiteoikeudestaan, on testamenttiin haettava lainvoimai-
suustodistus vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeu-
desta. Mikäli testamentinsaaja katsoo, että rintaperillisen 
on ollut tarkoitus luopua myös lakiosasta, pankki vaatii 
tulkinnanvaraisuuksien välttämiseksi esitettäväksi 
lakiosa perillisen kirjallisen ilmoituksen myös siitä, ettei 
lakiosaa vaadita. Ellei kirjallista ilmoitusta ole, pankki kat-
soo lakiosaperillisen olevan edelleen kuolin pesän osakas. 

Testamentista ja sen lainvoimaisuudesta huolimatta les-
kellä on hallinta oikeus yhteiseen kotiin irtaimistoineen ja 
lapsilla oikeus lakiosaan, jos laki osavaatimus on määrä-
ajassa tehty.

Kuolinpesä, jossa vain yksi osakas 

Jos kuolinpesässä on vain yksi osakas, saa hän omaisuu-
den hoitoonsa ja haltuunsa heti, kun kuolinpesän asiakirjat 
on tarkastettu. Valtakirjaa tai perinnönjakokirjaa ei tarvita. 
Kuolin pesän asioiden hoitamiseksi ja omaisuuden siirtä-
miseksi kuolinpesän osakkaan nimiin tarvitaan vain kopio 
perukirjasta, jonka maistraatti on vahvistanut tai joka 
sisältää katkeamattoman sukuselvityksen ja muut asia-
kirjat, joista ilmenee, että henkilö on kuolinpesän ainut 
osakas. 

Kuolinpesä, jossa ei ole perillisiä 

Jos kuolinpesässä ei ole perillisiä, perintö menee valtiolle. 
Valtion perintöasioita hoitaa Valtiokonttori. Lisätietoja ks. 
www.valtiokonttori.fi/Rahoitus/Perintöasiat.

Omaisuuden siirtäminen lesken tai perillisen nimiin 

Vainajan omaisuuden siirtyminen leskelle tai perilliselle 
edellyttää lainvoimaista ositus- ja/tai perinnönjakokirjaa. 
Jos joku kuolinpesän osak kaista on alaikäinen tai muuten 
edunvalvonnassa, on perinnönjakoa varten haettava 
pesänjakaja tai perinnönjaolle on saatava maistraatin 
lupa. 

Jos omaisuuden siirtyminen perustuu erityistestament-
tiin, siirtyy se testamentinsaajalle, kun kuolinpesän osak-
kaat tai pesänselvittäjä päättävät luovuttaa omaisuuden 
hänelle. Pankki ei siis voi luovuttaa kuolinpesän omaisuut-
ta erityistestamentinsaajalle ilman kuolinpesän suostu-
musta, vaikka testamentti olisikin lainvoimainen. 

Jos kuolinpesässä on arvo-osuuksia tai rahastoja, jotka 
osituksessa tai perinnönjaossa siirtyvät leskelle tai perilli-
selle, on omistusoikeuden siirron kirjaamiseksi esitettävä 
pankille alkuperäinen lainvoimainen ositusja/tai perinnön-
jakokirja. Tämän lisäksi tarvitaan kopio perukirjasta liittei-
neen, jotta pankki voi tarkistaa, että kaikki kuolinpesän 
osakkaat ovat osallistuneet ositukseen ja/tai perinnönja-
koon. Arvo-osuuksien ja rahastojen osalta pankin on omai-
suusrekisterin ylläpitäjänä lain mukaan tarkistettava 
omaisuuden luovutuskirja. Pelkän valtakirjan perusteella 
ei omaisuutta voi siirtää. 

Vainajan tilillä olevien varojen jaosta huolehtii se henkilö, 
jolle kuolinpesän osakkaat ovat antaneet tilinkäyttö-
oikeuden. Ellei kenelläkään ole tilinkäyttöoikeutta, voivat 
kuolinpesän osakkaat antaa tilinkäyttövaltuutuksen osana 
ositus- ja/tai perinnönjakokirjaa. Tilinkäyttövaltuutuksesta 
tulee selvästi ja yksiselitteisesti ilmetä, miltä tililtä varoja 
siirretään, kelle varat siirretään ja mikä on siirrettävien 
varojen rahamäärä. 

Vainajan elinaikanaan tekemät sopimukset 
ja valtuutukset 
Sopimukset ja valtuutukset 

Vainajan elinaikanaan tekemät sopimukset sitovat kuolin-
pesää. Tällaisia sopimuksia ovat esim. tilisopimukset, 
velka- ja takaussitoumukset, talle lokeron vuokrasopimus 
sekä jatkuvaa rahastosäästämistä koskeva sopimus. 
Myös kaikki vainajan tekemät automaattisen maksupalve-



lun sopimukset, kuten toistuvat maksut ja suoraveloitus, 
säilyvät ennallaan kuolemasta huolimatta lukuun ottamat-
ta e-laskuja. Automaattisen maksupalvelun sopimukset 
voidaan kuitenkin Danske Bankissa lopettaa, jos yksikin 
kuolinpesän osakkaista sitä vaatii. Vainajan nimissä olevat 
pankki- ja luottokortit sekä palveluavaimet lakkautetaan. 
Mikäli vainajalla on ollut tili toisen henkilön kanssa, voi 
toinen tilinomistaja jatkaa tilinkäyttöä entiseen tapaan. 
Hänen kannattaa kuitenkin avata itselleen oma uusi tili, 
ellei hän halua toisten kuolinpesän osakkaiden saavan 
tietoonsa hänen tilitapahtumiaan.

Käyttöoikeudet 

Saatuaan tiedon asiakkaansa kuolemasta Danske Bank 
poistaa automaattisesti vainajan pankkipalveluihin liittyvät 
käyttöoikeudet. Tämä tarkoittaa myös luotto- ja pankkikort-
teja sekä muita vainajan antamia tilinkäyttöoikeuksia. 

Kuolinpesän velat 

Kuolema ei poista vainajan velka- tai takausvastuuta eikä 
vaikuta hänen antamiinsa pantteihin. Vainajan velat on 
maksettava siitä omaisuudesta, mikä vainajalta jäi. Jos 
kuolinpesä ei pysty maksamaan luottoa eikä halua myydä 
kuolinpesän omaisuutta velan maksamiseksi tai siirtää 
pesää pesänselvittäjän hallintaan, on syytä olla yhteydes-
sä pankkiin maksusuunnitelman laatimiseksi. Kuolinpesän 
omaisuutta ei saa jakaa kuolinpesän osakkaille tai erityis-
testamentinsaajille ennen kun kuolinpesän velat on mak-
settu. Jos kuolinpesässä on velkoja enemmän kuin varoja, 
kuolinpesän osakkaiden on pyrittävä tekemään kuolinpe-
sän velkojien kanssa sopimus velkojen maksusta. Kaikkia 
vainajan velkojia on kohdeltava tasapuolisesti. Ellei sopi-
musta kuolinpesän ja kaikkien velkojien kesken synny, 
tulisi kuolinpesään hakea pesänselvittäjä. 

Danske Bankin Säästämissopimus

Sopimus sidotusta pitkäaikaissäästämisestä (PS-sopimus) 
eli Danske Bankin Säästämissopimus lakkaa säästäjän 
kuollessa eikä sopimukseen voi maksaa maksuja kuoleman-
tapauksen jälkeen. Oikeus säästövaroihin siirtyy säästäjän 
kuollessa hänen oikeudenomistajilleen. Ilmoitus kuoleman-
tapauksesta ja oikeuden siirtymisestä on tehtävä pankille 
vuoden kuluessa siitä, kun säästövaroihin oikeutettu sai 
tietää mahdollisesta oikeuden siirtymisestä, kuitenkin vii-
meistään kolmen vuoden kuluttua kuolemantapauksen 
sattumisesta. 

Saatuaan luotettavan tiedon säästäjän kuolemasta esi-
merkiksi väestötieto järjestelmästä, pankilla on oikeus 
siirtää sijoituskohteet oikeudenomistajien nimiin Säästä-
missopimuksen ulkopuolelle. Tarvittaessa tätä varten 
avataan uusi Säästämissopimuksen ulkopuolinen säilytys. 
Avattavaan uuteen sopimukseen sovelletaan tällöin Sääs-
tämissopimukseen kuuluvia Sijoitus palvelun ja säilytyk-
sen yleisiä ehtoja. Säästövarojen muuttaminen rahamää-
räiseksi tai sijoituskohteiden siirtäminen yksittäisen sääs-
tövaroihin oikeutetun nimiin toteutetaan viipymättä sen 
jälkeen, kun riittävä kirjallinen ilmoitus säästövarojen 

siirtymisestä kuolemantapauksen johdosta sekä säästö-
varoihin oikeutettujen haluamasta toimen piteestä on 
saapunut pankille. 

Säästämissopimuksen (PS-sopimus) säästövarat luetaan 
vainajan kuolinvuonna kuolinpesän tai testamentinsaajan 
veronalaiseksi pääomatuloksi kuolinpäivän mukaisesta 
arvosta. Pääomatuloa verotetaan kulloinkin voimassa 
olevan pääomatuloverokannan mukaan. Lisäksi perinnön- 
tai testamentinsaajan saamiin säästövaroihin kohdistuu 
normaali perintöverotus. Säästövaroista menevä 
pääomatulo vero vähennetään perityn omaisuuden arvos-
ta perintöverotuksessa. Säästövarojen tuotto vainajan 
kuolinpäivän jälkeen on kuolinpesän tai perinnön- tai  
testamentinsaajan veronalaista tuloa.

Voidaksenne alkaa hoitamaan kuolinpesän tilejä ja mah-
dollisia muita varoja Danske Bankissa, pyydämme kuolin-
pesän asioita hoitavaa henkilöä ottamaan yhteyttä asia-
kaspalveluumme. Asiantuntijamme auttavat kartoitta-
maan kuolinpesään liittyvän taloudellisen kokonaisuu-
den, heti tehtävät toimenpiteet sekä pidemmällä 
aikavälillä huomioitavat asiat.

Asiakaspalvelu 

Kuolinpesän asioissa palvelee: 

• puhelinpankki puh. 0200 2580 ma–pe 8–20  
(pvm/mpm)

• Danske Bankin henkilöasiakaskonttorit  
www.danskebank.fi – Asiakaspalvelu  
– Ota yhteyttä – Löydä meidät

Kuolinpesän osakas, jolla on Danske Bankin palveluavai-
met ja joka on toimittanut pankkiin valtakirjan, voi hoitaa 
kuolinpesän asioita myös verkko pankissa. 

Konttorikäyntiä varten kannattaa varata aika. Ajanvaraus 
haluamaanne konttoriin hoituu helposti Danske Bankin 
henkilökohtaisen asiakaspalvelun kautta numerosta  
0100 4000 ma–pe 8–20, la 10–16 (pvm/mpm). Lisätie-
toa kuolinpesäasioista Danske Bankin Internet-sivuilta: 
www.danskebank.fi, kohdasta asiakaspalvelu. Valitse 
aiheeksi kuolinpesäpalvelut alasvetolaatikosta. 

Hyödyllisiä linkkejä 

www.oikeus.fi/Tuomioistuimet/Käräjäoikeudet/Hakemus-
asiat/Perintöasiat www.maistraatti.fi/Perukirjan osakas-
tietojen vahvistaminen www.vero.fi/syventävät vero-
ohjeet/Perintö- ja lahjaverotus. 

Tämä Kuolinpesän pankkiasiat -opas on luonteeltaan yleis-
esitys ja tarkoitettu ja laadittu ainoastaan kuolinpesän 
pankkiasioiden hoitoa varten Danske Bankissa. Perunkir-
joitukseen, kuolinpesään ja perinnönjakoon voi liittyä myös 
sellaisia erityistilanteita, joita tässä oppaassa ei ole voitu 
käsitellä. Pelkästään tämän oppaan tietosisällön perus-
teella ei tule toimittaa perun kirjoitusta, ositusta, perinnön-
jakoa tai muuta vastaavaa tointa.
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