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Valtakirja 

KUOLINPESÄN PANKKI- JA RAHA-ASIOIDEN HOITAMISEKSI DANSKE BANK –KONSERNISSA 
 

Vainajan nimi Vainajan henkilötunnus Kuolinpäivä 

   

 
Valtuutetun nimi: 

 

Henkilötunnus: 

Paikka ja päivämäärä: Puhelinnumero: 

Valtuutetun allekirjoitus: 

 
VALTUUTUS 
Valtuutettu on oikeutettu edustamaan kuolinpesää pankkiasioiden hoidossa: 
Valitse jokaisen kohdan osalta toinen vaihtoehdoista. 

 

 

TIEDONSAANTI VALTUUTETTU ON OIKEUTETTU: 

SAA EI SAA 

1. Saamaan kaikki haluamansa tiedot Danske Bank -konsernin yhtiöissä (Danske Bank A/S, 
Suomen sivuliike, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy) olevista vainajan pankki- ja arvo-
osuustileistä, rahasto-osuuksista, luotoista ja vastuista tai muista vastaavista. 
Lisätieto: Kullakin pesän osakkailla on aina oikeus saada tietoja kuolinpesän pankkiasioista kuolinpäivältä ja sen 
jälkeiseltä ajalta. Tämä valtuutus antaa valtuutetuille oikeuden saada ja katsella tietoja myös vainajan elinajalta. Tätä 
valtuutusta tarvitaan, kun halutaan lisätä käyttö- tai katseluoikeuksia vainajan palveluihin. 

Tilit 

SAA EI SAA 
2. Siirtämään vainajan pankkitilin/pankkitilit seuraavalle henkilölle, josta tulee uusi tilinomistaja 

 

(nimi ja henkilötunnus): 

3. Saamaan käyttöoikeuden vainajan pankkitileihin ja irtisanomaan/lopettamaan vainajan 
pankkitilejä. 
Lisätieto: Lisätieto: Valtuutettu saa maksaa vapaasti laskuja, tehdä tilisiirtoja ja lopettaa vainajan tilejä. HUOM! Jos 
valtuutettu haluaa käyttää kuolinpesän tiliä omilla Danske Bankin pankkitunnuksilla, tulee hänellä olla myös 
tilinkäyttöoikeus. Tilinkäyttöoikeuden edellytyksenä on, että valtuutetulle annetaan lisäksi tiedonsaantivaltuutus (valtakirja 
kohta 1) 

4. Irtisanomaan vainajan sopimat automaattista maksupalveluja ja suoramaksua tai muuta 
maksuliikettä koskevat sopimukset.  
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Säästäminen ja sijoittaminen 

SAA EI SAA 
5. Myymään arvopapereita ja arvo-osuuksia. 

 

6. Irtisanomaan ja lopettamaan kuolinpesän arvo-osuustilejä/arvopaperisäilytyksiä. 
 

7. Lunastamaan kuolinpesän omistamia rahasto-osuuksia. 

8. Avaamaan kuolinpesän nimiin uusia pankki- ja arvo-osuustilejä / arvopaperisäilytyksiä. 
 

9. Tekemään arvo-osuuksien ja rahastojen siirtotoimeksiantoja uuden omistajan nimiin 
lainvoimaisen perinnönjakokirjan tai muun vastaavan saantokirjan perusteella. 
Lisätieto: Kun vainajan omaisuutta siirretään leskelle tai perilliselle, on pankille esitettävä omaisuuden siirron kirjaamiseksi 
lainvoimainen ositus- ja/tai perinnönjakokirja. 

 

Posti, tallelokero ja vakuudet/osakekirjojen luovutus 

SAA EI SAA 
10 Ohjaamaan kuolinpesälle tulevan postin haluamaansa osoitteeseen. 

 

11 Käymään vainajan tallelokerolla, tyhjentämään lokeron ja lopettamaan tallelokerosopimuksen. 
 

 

12 Vastaanottamaan tai siirtämään haluamalleen taholle pankin hallussa olevat vainajan paperiset 
tai sähköiset osakekirjat ja panttikirjat. 
Lisätieto: Valtuutettu määrittelee, kenelle joko sähköiset tai paperiset osakekirjat tai panttikirjat siirretään tai luovutetaan. 

13 Sopimaan pankin kanssa vainajan lainojen takaisinmaksusta.  
Lisätieto: Jos halutaan valtuutetun maksavan lainan takasin vainajan tilivaroista, edellytyksenä on, että valtuutetulla on 
oikeus käyttää vainajan tilejä (valtakirjan kohta 3). 

14 a) Sopimaan pankin kanssa vainajan lainojen maksuohjelmasta. 

b) Sopimaan pankin kanssa lyhennysvapaasta vainajan lainoille. 
Lisätieto: Jos halutaan valtuutetun maksavan lainan takasin vainajan tilivaroista, edellytyksenä on, että valtuutetulla on 
oikeus käyttää vainajan tilejä (valtakirjan kohta 3). 

 

 
 

Tilivaltuutus koskee kaikkia Danske Bankin palvelukanavia kuten verkkopankkia, puhelinpankkia sekä konttoreita.  
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VALTUUTUKSEN VOIMAANTULO 

Valtuutus tulee voimaan, kun: 

1. Kaikki kuolinpesän osakkaat ja mahdolliset hallintaoikeuden ja/tai käyttöoikeuden haltijat (valtuutuksen antajat) ovat 
allekirjoittaneet tämän valtakirjan ja se on toimitettu pankille pankin hyväksymällä tavalla.  

2. Valtuutettu on allekirjoittanut tämän valtakirjan 

3. Pankille on toimitettu Digi- ja väestötietoviraton vahvistama perukirjan osakasluettelo tai muut pankin edellyttämät 
kuolinpesän osakkaiden ja mahdollisten hallintaoikeuden ja/tai käyttöoikeuden haltijoiden selvittämiseen tarvittavat 
asiakirjat kuten vainajan sukuselvitys ja kun pankilla on ollut riittävä aika näiden asiakirjojen tarkistamiseen. 
 

VALTUUTUKSEN PÄÄTTYMINEN 

Valtuutus päättyy, jos: 

• Valtuutettu ilmoittaa pankille valtuutuksen peruuttamisesta 
• Valtuutuksen antajista yksikin ilmoittaa, pankille valtuutuksen peruuttamisesta 
• Valtuutettu kuolee 
• Kuolinpesä asetetaan konkurssiin tai siihen määrätään pesänselvittäjä. 

 

Valtuutuksen peruuttaminen:  

• On tehtävä siten, että pankki voi luotettavasti tunnistaa peruutuksen tekijän. Peruutuksen tekijän on tunnistauduttava joko 
verkkopankkitunnuksilla tai esittämällä konttorissa pankkiasioinnissa hyväksyttävä tunnistamisasiakirja. 

• Tilanteessa, jossa valtuutuksen antaja on alaikäinen, hänellä on edunvalvoja tai mikäli hän valtuutuksen 
antamisen jälkeen kuolee, voi valtuutuksen antajan edunvalvojista tai kuolinpesän osakkaista kukin yksin päättää 
ja ilmoittaa pankille valtuutuksen peruuttamisesta. 

• Tapahtuu siten, että pankilla ja/tai rahastoyhtiöllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, ilmoittaa valtuutuksen 
antajille tai valtuutetulle valtuutuksen päättymisestä. 

 

Valtuutus päättyy vasta, kun pankilla ja/tai rahastoyhtiöllä on ollut kohtuullinen aika peruutusilmoituksen ja 
tiedon vaatimien sisäisten toimenpiteiden hoitamiseen. Pankilla ja/tai rahastoyhtiöllä on oikeus toteuttaa 
määräykset, toimeksiannot ja toimintaohjeet, jotka valtuutettu on antanut ennen kuin valtuutus on päättynyt. 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY  

Tutustu voimassa olevaan tietosuojatiedotteeseemme. Tiedotteessa kuvataan, miten käsittelemme asiakkaidemme ja muiden 
yksityishenkilöiden henkilötietoja. 

Lue lisää: Tietosuojatiedote (danskebank.fi) 
 

PUHELUJEN JA SÄHKÖISTEN VIESTIEN TALLENTAMINEN 

Pankilla on oikeus nauhoittaa ja tallentaa asiakkaan kanssa käytävät puhelut ja keskustelut. Pankilla on oikeus käyttää tallenteita 
toimeksiannon todentamiseen, riskienhallinnallisiin tarkoituksiin sekä todisteina mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa. 
Kopio tallenteesta on saatavana asiakkaan pyynnöstä sijoituspalveluiden osalta viiden (5) ja toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä seitsemän (7) vuoden ajan ja muiden palveluiden osalta pääsääntöisesti kymmenen (10) vuoden ajan.   
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https://danskebank.fi/sinulle/asiakaspalvelu/tietosuoja/tietosuojatiedote
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KAIKKIEN KUOLINPESÄN OSAKKAIDEN ALLEKIRJOITUKSET 

 

VAKUUTUKSEN ANTAMINEN, KUN PERUNKIRJOITUSTA EI OLE VIELÄ PIDETTY 
Jos valtuutus on annettu ennen kun perunkirjoitus on pidetty, kuolinpesän osakkaat vakuuttavat yllä olevin allekirjoituksin pankille, 
että heidän tiedossaan ei ole vainajan tekemää testamenttia tai muuta kuolinpesän osakkuuteen vaikuttavaa asiakirjaa lukuun 
ottamatta seuraavia asiakirjoja: 

 
 

Nimi ja henkilötunnus: Nimi ja henkilötunnus: 

Paikka, päivämäärä ja puhelinnumero: Paikka, päivämäärä ja puhelinnumero: 

Allekirjoitus: Allekirjoitus: 

  

Nimi ja henkilötunnus: Nimi ja henkilötunnus: 

Paikka, päivämäärä ja puhelinnumero: Paikka, päivämäärä ja puhelinnumero: 

Allekirjoitus: Allekirjoitus: 

  

Nimi ja henkilötunnus: Nimi ja henkilötunnus: 

Paikka, päivämäärä ja puhelinnumero: Paikka, päivämäärä ja puhelinnumero: 

Allekirjoitus: Allekirjoitus: 

  

Nimi ja henkilötunnus: Nimi ja henkilötunnus: 

Paikka, päivämäärä ja puhelinnumero: Paikka, päivämäärä ja puhelinnumero: 

Allekirjoitus: Allekirjoitus: 

testamentti/testamentit päivätty / päivätyt: avioehtosopimus päivätty / päivätyt: 

ilmoitus perintöoikeudesta luopumisesta tai      

perintöosuuden luovuttamisesta 

päivätty / päivätyt: 
muu asiakirja 

päivätty / päivätyt: 
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