
Lammin Osuuspankki
Valtakirja

Vainaja
Vainajan koko nimi Vainajan henkilötunnus ja kuolinpäivä

Valtuutettu
Valtuutetun nimi ja henkilötunnus

Valtuutetun osoite Valtuutetun puhelinnumero

Valtuutettu on oikeutettu
maksamaan laskuja, tekemään tilisiirtoja ja nostamaan varoja kuolinpesän pankkitileiltä
saamaan tiedot vainajan talletus- ja arvo-osuustileistä, rahasto-osuuksista, luotoista, vastuista ja 
vakuuksista haluamaltaan ajalta, myös kuolinpäivää edeltävältä ajalta
irtisanomaan ja lopettamaan kuolinpesän tilejä sekä avaamaan uusia tilejä kuolinpesän nimissä
lopettamaan käyttöoikeuksia ja perustamaan itselleen käyttöoikeuksia kuolinpesän pankkitileihin
irtisanomaan pankkikorttia ja internetpankkiyhteyttä koskevia pankkipalvelusopimuksia
solmimaan ja irtisanomaan maksupalvelua, suoraveloitusta, e-laskua tms. koskevia 
pankkipalvelusopimuksia
myymään, vaihtamaan ja ostamaan rahasto-osuuksia kuolinpesän säilytyksestä
käymään tallelokerolla ja kirjekuorisäilytyksellä, lopettamaan sen ja vastaanottamaan sen sisällön
anomaan kuolinpesän jäsen- ja POP-osuuksia sekä ilmoittamaan tilinumeron osuusmaksujen 
palautusta varten
vastaanottamaan tiliotteita, tilityksiä ja muita pankin tiedotuksia
muu:

Osakkaat

Osakkaan nimi Osakkaan osoite

Osakkaan puhelinnumero Päiväys ja osakkaan allekirjoitus

Todistajan 1 allekirjoitus ja nimenselvennys Todistajan 2 allekirjoitus ja nimenselvennys

Osakkaan nimi Osakkaan osoite

Osakkaan puhelinnumero Päiväys ja osakkaan allekirjoitus

Todistajan 1 allekirjoitus ja nimenselvennys Todistajan 2 allekirjoitus ja nimenselvennys

Osakkaan nimi Osakkaan osoite

Osakkaan puhelinnumero Päiväys ja osakkaan allekirjoitus

Todistajan 1 allekirjoitus ja nimenselvennys Todistajan 2 allekirjoitus ja nimenselvennys
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