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Yleisvaltakirja oikeuttaa valtuutetun allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset ja hoitamaan toimeksiannot ja niihin liittyvän raha-
liikenteen valtuuttajan puolesta jäljempänä yksilöidyllä tavalla seuraavissa Evli –konserniyhtiöissä: Evli Pankki Oyj, Evli-Rahastoyhtiö 
Oy ja Evli Life Oy. 
 

Valtuuttaja 
(asiakas) 

Sukunimi/Yhtiö (virallinen nimi) 

      

Etunimet  

      

Henkilötunnus/Y-tunnus 

      

Valtuutettu 
 

Sukunimi/Yhtiö (virallinen nimi) 

      

Etunimet  

      

Henkilötunnus/Y-tunnus 

      

Osoite  

      

Maa 

      

Puhelinnumero 

      

 

Valtuutus Valtuuttaja valtuuttaa valtuutetun toimimaan puolestaan ja lukuunsa seuraavissa Evli –konserniyhtiöissä: Evli 
Pankki Oyj, Evli-Rahastoyhtiö Oy ja Evli Life Oy (rastitetaan toimivallan laajuuden määrittävät kohdat): 

Valtuutuksen 
laajuus 

 Valtuutus koskee koko asiakkuutta   
 Valtuutus koskee seuraavia salkkua/salkkuja:  

 

      
 

      
 

      

 Asiakkuuden avaus 

V1  
 
Avaamaan asiakkuuden, antamaan tarvittavat asiakasta koskevat tiedot, sekä allekirjoittamaan kaikki tähän tarvittavat 
sopimukset ja muut asiakirjat. Valtuutus on kertaluontoinen.  

 Asiakkuuden hoito ja palvelutason muutokset 

V2  Päivittämään asiakkaan yhteystiedot sekä mahdolliset muut asiakasta koskevat tiedot asiakassuhteen aikana. 

V3   
Vastaanottamaan raportteja ja muita tietoja pankkiasioista Evli Pankin sähköisessä palvelussa  

V4  Ilmoittamaan uuden vastatilin sekä allekirjoittamaan kaikki tähän tarvittavat asiakirjat. 

V5  
Hoitamaan kaiken rahaliikenteen Evli-konsernissa, mukaan luettuna tilisiirrot Evli Pankista ulos, sekä allekirjoittamaan 
kaikki tähän tarvittavat asiakirjat. 

V6  
Avaamaan ja sulkemaan pankkitilejä, tekemään määräaikaistalletuksia sekä allekirjoittamaan kaikki tähän tarvittavat 
asiakirjat. 

V7  
  
Tekemään valittuun palvelutasoon muutoksia sekä allekirjoittamaan tai päättämään kaikki tähän tarvittavat sopimukset. 

V8  
Antamaan sijoitusrahastojen merkintä- ja lunastustoimeksiantoja sekä siirtopyyntöjä sijoitusrahastosta toiseen sekä 
allekirjoittamaan kaikki tähän tarvittavat asiakirjat. 

V9  Avaamaan ja sulkemaan arvo-osuustilejä sekä allekirjoittamaan kaikki tähän tarvittavat asiakirjat. 

V10  Siirtämään varoja Evli Pankin arvopaperisäilytykseen numero       tai Evli Pankissa olevien eri säilytystilien välillä 
sekä allekirjoittamaan kaikki tähän tarvittavat asiakirjat. 

V11  Siirtämään varoja Evli Pankin arvopaperisäilytyksestä numero       sekä allekirjoittamaan kaikki tähän tarvittavat 
asiakirjat. 
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*Raporttien ja muiden tietojen toimittamisessa huomioidaan palveluhinnaston mukaiset maksut  
 

V12  
Antamaan muita rahoitusvälineitä kuin rahasto-osuuksia koskevia myynti- ja ostotoimeksiantoja sekä allekirjoittamaan 
kaikki tähän tarvittavat asiakirjat. 

V13  
Tekemään merkintöjä osakeanneissa tai muissa rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuissa sekä allekirjoittamaan kaikki 
tähän tarvittavat asiakirjat. 

V14  
Hyväksymään säilytyksessä oleviin rahoitusvälineisiin liittyviä yhtiötapahtumia sekä allekirjoittamaan kaikki tähän 
tarvittavat asiakirjat. 

 
 

Peruuttaminen Tämän valtakirjan sisältöä voi muuttaa ja sen voi peruuttaa vain kirjallisella ilmoituksella Evli Pankkiin. 
Valtuutus päättyy automaattisesti valtuuttajan kuollessa. 

 

Valtuuttajan 
allekirjoitus 

Paikka ja päiväys 

 

      

Allekirjoitus/Nimenselvennys 

 

 
Jos valtuuttaja ja/tai valtuutettu on juridinen henkilö, tulee valtuutuksen ohella esittää asiakirja, josta ilmenevät toiminimenkirjoittajat. 
 
Valtuutetun toimet sitovat valtuuttajaa kuin jos hän olisi ne itse suorittanut. Tämän valtakirjan perusteella suoritettuihin toimiin 
sovelletaan Evli Pankin kulloinkin voimassa olevia hinnastoa, Asiakassuhdesopimuksen yleisiä ehtoja, Säilytyksen yleisiä ehtoja, 
Arvopaperivälityksen ehtoja, Sähköisten palvelujen ehtoja sekä Tilisopimuksen yleisiä ehtoja. 
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