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Inlämningsdatum

Skötsel av barnets
ärenden med
fullmakt

För skötsel av barnets ärenden behövs båda vårdnadshavarnas samtycke. Om vårdnadshavarna så önskar kan de med en fullmakt meddela att de båda eller någondera av dem får sköta barnets ärenden ensam. Oavsett fullmakt har båda vårdnadshavarna alltid rätt att ensam få alla uppgifter om barnets bank- och försäkringsärenden.

Kundinformation

Vårdnadshavarna

Barnets namn

Personbeteckning

Vårdnadshavare 1

Personbeteckning

Vårdnadshavare 2

Personbeteckning

Befullmäktigandet gäller skötsel av barnets nedanstående
ärenden i Aktia Bank Abp och Aktia Livförsäkring Ab
(kryssa för önskade alternativ).

Vårdnadshavare 1
har rätt att ensam

Vårdnadshavare 2
har rätt att ensam

1. Administrera konton.
Öppna konton, ändra kontouppgifter och avsluta konton.
Få dispositionsrätt till alla konton.
Kontona ansluts till vårdnadshavarens nätbank och kontoutdragen kan ses i nätbanken.
2. Rätt att se fondandelar, värdepappersförvar och
försäkringar i Aktia Livförsäkring Ab i vårdnadshavarens
nätbank.
3. Administrera fondandelar och värdepappersförvar.
Ingå och avsluta fondsparavtal.
Göra fondteckningar, lösa in och byta fonder.
Ingå och avsluta värdepappersförvar och värdeandelskonto samt
att ge uppdrag som gäller värdepappersförvar, såsom köp- och
säljuppdrag. Dessa förutsätter dispositionsrätt till den minderåriga
skötselkonto.
Fonder och värdepappersförvar ansluts till vårdnadshavarens
nätbank.
4. Administrera försäkringar i Aktia Livförsäkring Ab.
Ingå nya försäkringsavtal och avsluta en försäkring.
Sköta alla försäkringsärenden. Detta innebär bl.a. rätt att göra
ändringar i placeringsplanen.
Sparförsäkringen ansluts till vårdnadshavarens nätbank.
5. Ingå, ändra och avsluta kortavtal för barnets del
(den nedre åldersgränsen för kortet är 7 år).
6. Ingå, ändra och avsluta nätbanksavtal för barnets del
(den nedre åldersgränsen för nätbanken är 7 år).
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Barnets rättigheter

Använder barnet sina konton utan begränsningar?
Ja

Nej

Barnet använder följande konto utan begränsningar:

Kontonummer

Underskrifter

Fylls i av Aktia

Fullmakten gäller efter att Aktia fått tillräcklig information för att kunna identifiera barnet. Den gäller tills barnet fyller 18 år,
tills fullmakten uppdateras eller tills att Aktia Bank Abp eller Aktia Livförsäkring Ab får meddelande av någondera vårdnadshavaren om att denna fullmakt har upphört att gälla. Om fullmakten återtas tar vi bort alla dispositionsrätter som öppnats och
alla nätbankskopplingar som gjorts på basis av den. Ett återtagande av fullmakten påverkar dock inte rättshandlingar som
tidigare gjorts på basis av den.

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift, vårdnadshavare 1

Underskrift, vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Fastställande av identitet (fyll i uppgifterna från identitetshandlingen eller bifoga en kopia av handlingen):
Körkort (beviljat efter 1.10.1990)

Körkort (beviljat efter 1.10.1990)

Identitetskort

Identitetskort

Pass

Pass

Känd

Känd

Uppgifter i identitetshandlingen
Barnet och båda vårdnadshavarna är identifierade
(baserat på uppgifter från Myndigheteten för digitalisering
och befolkningsdata)
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