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Juniorivaltakirja

Henkilötunnus

Jättämispäivämäärä

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Huoltaja 1

Huoltaja 2

Lapsen nimi

Asiakastiedot

Huoltajan  
oikeudet

Lapsen asioiden 
hoitaminen 
valtakirjalla

Lapsen asioiden hoitaminen vaatii kummankin huoltajan suostumuksen. Halutessaan huoltajat voivat valtakirjan avulla 
ilmoittaa, että kumpikin tai vain toinen heistä saa hoitaa lapsen asioita yksin. Valtakirjasta huolimatta kummallakin huoltajalla 
on aina oikeus yksin saada kaikki lapsen pankki- ja vakuutusasioita koskevat tiedot.

Valtuutus koskee lapsen alla mainittujen asioiden hoitamista 
Aktia Pankki Oyj:ssä ja Aktia Henkivakuutus Oy:ssä  
(rastittakaa haluamanne vaihtoehdot).

Avata tilejä, muuttaa tilitietoja ja lopettaa tilejä.

Saada käyttöoikeus kaikkiin tileihin.

Tilit liitetään huoltajan verkkopankkiin ja tiliotteet näkyvät 
verkkopankissa.

Tehdä ja lopettaa rahastosäästösopimus.

Tehdä rahastomerkintöjä, lunastuksia ja rahastojen vaihtoja.

Avata ja lopettaa arvopaperisäilytys ja arvo-osuustili sekä antaa 
arvopaperisäilytystä koskevia toimeksiantoja, kuten osto- ja 
myyntitoimeksiantoja. Nämä edellyttävät alaikäisen hoitotilin 
käyttöoikeuden.

Rahastot ja arvopaperisäilytys liitetään huoltajan verkkopankkiin.

Tehdä uusia vakuutussopimuksia ja lopettaa vakuutus.

Hoitaa kaikkia vakuutuksiin liittyviä asioita. Tämä tarkoittaa  
mm. oikeutta muuttaa sijoitussuunnitelmaa.

Säästövakuutus liitetään huoltajan verkkopankkiin.

Huoltaja 1:llä on 
oikeus yksin

Huoltaja 2:lla on 
oikeus yksin

1. Hallinnoida tilejä.

3. Hallinnoida rahasto-osuuksia ja arvopaperisäilytyksiä.

4. Hallinnoida vakuutuksia Aktia Henkivakuutus Oy:ssä.

5. Tehdä, muuttaa ja irtisanoa korttisopimus lapsen osalta  
 (kortin alaikäraja on 7 vuotta).

6. Tehdä, muuttaa ja irtisanoa verkkopankkisopimus lapsen 
 osalta (verkkopankin alaikäraja on 7 vuotta).

2. Katseluoikeus huoltajan verkkopankissa rahasto- 
 osuuksiin, arvopaperisäilytykseen ja vakuutuksiin  
 Aktian Henkivakuutus Oy:ssä.
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Juniorivaltakirja

Tilinumero

Lapsen oikeudet
Kyllä Ei

Lapsi käyttää tilejään rajoituksetta.

Tili, jota lapsi voi käyttää rajoituksetta:

Allekirjoitukset Valtakirja on voimassa sen jälkeen, kun Aktia on saanut riittävän selvityksen lapsen tunnistamiseksi. Se on voimassa, kunnes 
lapsi täyttää 18 vuotta, päivitetty valtakirja toimitetaan Aktiaan tai kunnes Aktia Pankki Oyj tai Aktia Henkivakuutus Oy saa 
tiedon jommalta kummalta huoltajalta siitä, että valtakirja ei enää ole voimassa. Jos valtakirja perutaan, poistamme kaikki sen 
perusteella avatut käyttöoikeudet ja verkkopankkiliitokset. Valtakirjan peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta aikaisemmin sen 
perusteella tehtyihin oikeustoimiin.

Paikka ja aika Paikka ja aika

Nimenselvennys Nimenselvennys

Allekirjoitus, huoltaja 1 Allekirjoitus, huoltaja 2

Aktia täyttää Henkilöllisyyden toteaminen (täydennä henkilötodistuksen tiedot tai liitä mukaan jäljennös todistuksesta):

Henkilötodistuksen tiedot

Käsittelijä/toimipiste

Henkilötodistuksen tiedot

Ajokortti (myönnetty 1.10.1990 jälkeen) Ajokortti (myönnetty 1.10.1990 jälkeen)

Henkilökortti Henkilökortti

Passi Passi

Tunnettu

(digi ja väestötietovirastosta saatavien tietojen perusteella)
Lapsi ja kumpikin huoltaja on tunnistettu

Tunnettu
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