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En generell fullmakt bemyndigar den befullmäktigade att för fullmaktsgivarens del underteckna nödvändiga avtal och sköta uppdrag 
och med dem förknippad penningtrafik på nedan specificerat sätt i följande Evli-koncernbolag: Evli Bank Abp, Evli Fondbolag Ab och 
Evli Life Ab. 
 

Fullmaktsgivare 
(kunden) 

Efternamn/Företag (officiellt namn) 

      

Förnamnen 

      

Personbeteckning/FO-nummer 

      

Befullmäktigad 
 

Efternamn/Företag (officiellt namn) 

      

Förnamnen 

      

Personbeteckning/FO-nummer 

      

Adress  

      

Land 

      

Telefonnummer 

      

 

Fullmakt Fullmaktsgivaren bemyndigar den befullmäktigade att å fullmaktsgivarens vägnar och räkning agera i följande 
Evli-koncernbolag: Evli Bank Abp, Evli Fondbolag Ab och Evli Life Ab (kryssa för punkterna som fastställer 
fullmaktens omfattning): 

Fullmaktens 
omfattning 

 Fullmakten gäller hela kundförhållandet   
 Fullmakten gäller följande portfölj/portföljer:  

 

      
 

      
 

      

 Öppnande av kundförhållande 

V1  Ingå kundavtal, ge nödvändiga kunduppgifter samt underteckna samtliga därtill nödvändiga avtal och andra dokument. 
Fullmakten gäller en gång.  

 Skötsel av kundförhållandet och ändringar i servicenivån 

V2  Uppdatera kundens kontaktuppgifter och eventuella andra kunduppgifter så länge kundavtalet är i kraft 

V3  Ta emot rapporter och andra uppgifter om bankärenden i Evli Banks elektroniska tjänst  

V4  Ange ett nytt motkonto och underteckna samtliga därtill nödvändiga dokument. 

V5  
Ta hand om all penningtrafik i Evli-koncernen, inklusive kontoöverföringar från Evli Bank och underteckna samtliga därtill 
nödvändiga dokument. 

V6  Öppna och stänga bankkonton, göra tidsbundna depositioner och underteckna samtliga därtill nödvändiga dokument. 

V7   Göra ändringar i vald servicenivå och underteckna eller avsluta samtliga därtill nödvändiga avtal. 

V8  
Ge order för teckning och inlösen av placeringsfonder samt för överföring av medel från en placeringsfond till en annan 
och underteckna samtliga därtill nödvändiga dokument. 

V9  Öppna och stänga värdeandelskonton samt underteckna samtliga därtill nödvändiga dokument. 

V10  Överföra medel till Evli Banks värdepappersdepå nummer       eller mellan olika depåkonton i Evli Bank och att 
underteckna samtliga därtill nödvändiga dokument.   

V11  Överföra medel från Evli Banks värdepappersdepå nummer       och underteckna samtliga därtill nödvändiga 
dokument. 

* För leverans av rapporter och andra uppgifter beaktas avgifterna enligt prislistan  
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V12  
Ge köp- och säljorder på andra finansiella instrument än fondandelar och underteckna samtliga därtill nödvändiga 
dokument. 

V13  Teckna aktier och andra finansiella instrument vid emissioner samt underteckna samtliga därtill nödvändiga dokument. 

V14  
Godkänna bolagshändelser förknippade med finansiella instrument i depån och underteckna samtliga därtill nödvändiga 
dokument. 

 
 

Återkallelse Innehållet i fullmakten kan ändras eller annulleras enbart genom ett skriftligt meddelande till Evli Bank. 
Fullmakten upphör automatiskt om fullmaktsgivaren avlider. 

 

Fullmakts-
givarens  
underskrift 

Ort och datum 

 

      

Underskrift/Namnförtydligande 

 

 
Om fullmaktsgivaren och/eller den befullmäktigade är en juridisk person bör man utöver fullmakten presentera ett dokument ur vilket firmatecknarna 
framgår. 
 
Den befullmäktigades åtgärder är lika bindande för fullmaktsgivaren som om fullmaktsgivaren själv vidtagit dem. På åtgärder som 
vidtas utgående från den här fullmakten tillämpas Evli Banks aktuella prislistor, Allmänna villkor för kundavtal, Allmänna villkor för 
depåtjänster, Allmänna villkor för placeringstjänster, Villkor för elektroniska tjänster och Allmänna kontovillkor. 
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