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DÖDSBO 

Aktia Bank Abp 
PB 207 

00101 Helsingfors 
Tel. 010 247 010 

FO-nummer 2181702-8 
www.aktia.fi 

Med den här blanketten meddelas dödsboets uppgifter om kundkontroll till Aktia Bank Abp. Alla punkter på blanketten är viktiga. Returnera 
blanketten per post: Aktia Bank Abp, Dödsbo, Info 4101, 5001763, 00003 Svarsförsändelse (portot är betalt för inhemska försändelser) eller 
personligen till Aktias serviceställe. Kom ihåg att bifoga en kopia av dödsboets representants identitetshandling. 

Information om 
dödsboet och 
dödsboets 
representant

Dödsboets namn Dödsboets personbeteckning/födelsedatum 
(den avlidnes) eller FO-nummer 

Födelseland (den avlidnes) 

Representantens namn Representantens personbeteckning 

Representantens födelsetid Representantens födelseland 

Representantens adress Representantens postnummer, postanstalt och 
hemvistland 

Representantens e-post Representantens telefonnummer 

Politiskt 
inflytelserik 
person

Är dödsboets representant en person med politiskt inflytande 
eller till denna person närstående (PEP): 

☐ Nej ☐ Ja
PEP-personens namn (ifall representanten är PEP-
personens familjemedlem eller affärspartner) 

Grund till politiskt inflytande: 

☐ Representanten är själv en politiskt inflytelserik person 

PEP-personens ställning eller titel som politiska 
inflytandet grundar sig på 

☐ Representanten är familjemedlem till en politiskt inflytelserik 

person

☐ Representanten är nära affärspartner till en politiskt inflytelserik 

person 

Stat där PEP-personen har politiskt inflytande 

Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden (representanten) är en person i politiskt inflytelserik ställning 
eller en sådan persons familjemedlem eller nära affärspartner. En politiskt utsatt person är en person som fungerar, eller som under det senaste 
året har fungerat, i specifika betydande publika tjänster.  
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Dödsboets och 
delägarnas 
skattemässiga 
hemvistland/ 
hemvistländer 

Som skattemässigt hemvistland kan allmänt anses det land där personen har en fast bostad och/eller där hen i huvudsak vistas. Det kan 
förekomma landspecifika skillnader i tolkningen. Mera information om detta ger den lokala skattemyndigheten. Dessutom anses USA som 
skattemässigt hemvistland också på basis av medborgarskap/dubbelt medborgarskap, uppehålls- och arbetstillstånd (Green Card). 
 

Dödsboets skattemässiga hemvistland/skattemässiga 
hemvistländer 

 
 
 

☐ Finland                      ☐ Annat skattemässigt hemvistland: 
   

Utländskt skattenummer:  
(t.ex. TIN, SSN) 

  

 
 

Dödsboets delägares skattemässiga 
hemvistland/skattemässiga hemvistländer 

 

Finns det delägare i dödsboet som är skattskyldiga utomlands? 
 

☐  Nej       ☐  Ja (fyll i noggrannare uppgifter nedan) 
 

 

  

   

Namn  Adress 

   

Utländskt skattenummer (t.ex. TIN, SSN)  Skatteland 

   

Namn  Adress 

   

Utländskt skattenummer (t.ex. TIN, SSN)  Skatteland 

   

Namn  Adress 

   

Utländskt skattenummer (t.ex. TIN, SSN)  Skatteland 

 

    

Bedömning av 
dödsboets 
inkomster och 
medlens ursprung 
i Aktia Bank 

Bedömning av inkomster, netto, cirka euro/månad 
Anteckna ”0” eller ”-”, om dödsboet inte har inkomster 

   

     

     

Kapitalinkomst euro/mån Andra inkomster euro/mån   

    
    

Huvudsakligt ursprung av dödsboets existerande 
medel i Aktia Bank 

   

☐ Förvärvsinkomst ☐ Kapitalinkomst ☐ Arv ☐ Gåva 

☐ Företagsköp ☐ Försäljning av bostad eller fastighet 
 

    
Vid behov bifogas en utredning av medlens ursprung  
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Uppskattning av 
dödsboets 
betalningsrörelse 
i Aktia Bank

Tar dödsboet emot betalningar inom Finland? Skickar dödsboet betalningar inom Finland? 

☐ Nej       ☐ Ja, euro/mån: ☐ Nej       ☐ Ja, euro/mån: 

Tar dödsboet emot betalningar från länder utanför 
Finland? Skickar dödsboet betalningar till länder utanför Finland? 

☐ Nej       ☐ Ja, euro/mån: ☐ Nej       ☐ Ja, euro/mån: 

Från vilka länder tar dödsboet emot och till vilka länder 
skickar dödsboet utlandsbetalningar? 

Till vilket ändamål använder dödsboet 
utlandsbetalningar? 

Kundförhållande i 
Aktia Bank

☐ Konton och

andra daglig tjänster

☐ Utländsk betalningstrafik

☐ Finansieringstjänster

☐ Försäkringstjänster

☐ Placeringstjänster

☐ Annat, vad: 

Är Aktia dödsboets huvudsakliga bank? 

☐ Ja ☐ Nej

Dödsboets 
närings-
verksamhet 

Utövar dödsboet näringsverksamhet? 

☐ Ja ☐ Nej

En beskrivning av affärsverksamhetens natur ifall dödsboet utövar näringsverksamhet: 
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Uppgifter om 
dödsboets 
representants 
identitets-
handling 
(banken fyller i) 

☐ Finskt pass ☐ Finskt identitetskort* ☐ Finskt körkort (beviljat efter 1.10.1990)** 

☐ Utländskt pass*** ☐ Utländskt identitetsbevis****  

 
     

Identitetsbevisets 
nummer 

 Identitetsbevisets utfärdare 
(myndighet och land) 

 Identitetsbevisets 
beviljningsdag och sista 
giltighetsdag 

  
* FPA-kort är inte ett officiellt identitetsbevis 
** Körkort som inte har kod 70 i punkt specialvillkor (ett körkort som har utfärdats i stället för ett utländskt körkort). Mobilkörkort är inte 
ett officiellt identitetsbevis. 
*** Pass som beviljats i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino eller i någon annan stat som 
särskilt fastställts i Aktias interna regler. 
**** Identitetsbevis beviljat av en myndighet i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller San Marino. 

  

    
Dödsboets 
representants 
underskrift 

Jag försäkrar att de uppgifter jag gett på den här blanketten är riktiga. Jag är medveten om min skyldighet att meddela 
banken ändringar i de givna uppgifterna särskilt gällande beskattningen. 

 
   

 Ort och datum  Underskrift och namnförtydligande 
    

 

Behandling av 
personuppgifter 

Aktia Bank Abp (nedan banken) behandlar som personuppgiftsansvarig personuppgifter i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen och ser i sin verksamhet till att integritetsskyddet och banksekretessen iakttas. 
Banken behandlar personuppgifter bland annat för kundservice och skötsel av kundförhållandet, 
kundkommunikation, identifiering och individualisering av kunder, marknadsföring samt riskhantering och 
rapportering till behöriga myndigheter.  
 
Uppgifter om kundkontroll och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda 
penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av 
terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism. Banken kan jämföra betalningsuppgifterna med EU-
bestämmelserna om finansiella sanktioner eller med meddelande och bestämmelser som utfärdats av 
inhemska eller utländska myndigheter eller motsvarande instanser och vid behov kräva ytterliga information 
om betalningen av den som anlitar betaltjänsten. Banker och betalsystem som hanterar betalningen kan enligt 
respektive stationeringslands lag eller avtal som ingåtts vara skyldiga att överlåta information om betalaren till 
myndigheterna i landet.  
 
I bankens dataskyddsbeskrivning beskrivs närmare hur personuppgifter behandlas.  
Dataskyddsbeskrivningen är tillgänglig på adressen www.aktia.fi/sv/yksityisyyden-suoja och på bankens 
kontor. 
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