
 FULLMAKT – ATT VERKA FÖR MINDERÅRIGS RÄKNING  A.15  

 
 

Genom denna fullmakt bemyndigas intressebevakare att ensam underteckna nödvändiga avtal, ombesörja uppdrag och sköta pen-
ningtrafik för en minderårigs räkning inom Evlikoncernen (Evli Bank Abp och Evli-Fondbolag Ab) i den nertill angivna omfattningen.  
 
Fullmaktsgivaren har oavsett fullmakten alltid rätt att få sådan information om den minderårigas bankärenden som Evli Bank vid an-
modan är skyldig att tillhandahålla. 

 
Minderårig 
(kund) 

Efternamn och förnamn 

      

Personbeteckning 

      

Adress  

      

Befullmäktigad 
intressebevakare 

Efternamn och förnamn  

      

Personbeteckning 

      

Adress (om annan än den minderårigas) 

      

Telefon (hem) 

      

Telefon (tjänst) 

      

Fullmakt 
Fullmaktsgivaren bemyndigar den befullmäktigade att på den minderårigas vägnar och för dennes räkning ensam agera 
inom Evlikoncernen i följande omfattning (punkterna som definierar fullmaktens omfattning kryssas för). Fullmaktsgivaren 
och den befullmäktigade är den minderårigas intressebevakare. 

  
Fullmakt för generella bankärenden 

 
Ingående av kundavtal 

V1   
 
Ingå kundavtal, ge nödvändiga uppgifter om den minderåriga samt underteckna alla nödvändiga avtal och andra doku-
ment som behövs för detta. Fullmakten är av engångskaraktär.  

 Skötsel av kundrelationen och ändringar i servicenivån 

V2   Uppdatera kundens kontaktuppgifter och eventuella övriga uppgifter så länge kundavtalet är i kraft. 

V3     Agera mottagare av rapporter och annan bankinformation i Evli Banks e-tjänst.  

V4      Meddela banken om nytt motkonto och underteckna alla relevanta dokument. 

V5   
Ombesörja all penningtrafik inom Evlikoncernen, inklusive gireringar från Evli Bank, samt underteckna alla relevanta do-
kument. 

V6   Öppna och stänga bankkonton, göra tidsbundna depositioner och underteckna alla relevanta dokument. 

V7   Ändra den valda servicenivån samt underteckna eller frånträda alla nödvändiga avtal. 

V8   
Ge order för teckning och inlösen i placeringsfonder samt för överföring av medel från en placeringsfond till en annan samt 
underteckna alla relevanta dokument. 

V9     Öppna och stänga värdeandelskonton och underteckna alla relevanta dokument. 

V10  
Överföra medel till Evli Banks depå nr               eller mellan olika förvaringskonton hos Evli Bank och underteckna alla 
relevanta dokument. 

V11  Överföra medel från Evli Banks depå nr             och underteckna alla relevanta dokument. 

* Avgifter enligt prislistan beaktas vid lämnandet av rapporter och övrig information  
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V12  Ge köp- och säljorder avseende andra finansiella instrument än fondandelar och underteckna alla relevanta dokument. 

V13  Teckna aktier och andra finansiella instrument vid emission och underteckna alla relevanta dokument. 

V14  Godkänna bolagshändelser i anslutning depåns finansiella instrument och underteckna alla relevanta dokument. 

 
 

Återkallelse Denna fullmakt kan ändras eller återkallas endast genom ett skriftligt meddelande till Evli Bank.
 

Fullmaktsgiva
re 
(Den minderårigas 
andra 
intressebevakare) 

Efternamn och förnamn 

      

Personbeteckning 

      

Adress (om annan än den minderårigas) 

      

Telefon (hem) 

      

Telefon (tjänst) 

      

Underskrift 
 

Ort och datum 

      

Underskrift
 

 
 
På åtgärder som vidtas i kraft av denna fullmakt tillämpas avgifter enligt Evli Banks vid var tid gällande prislista, Allmänna villkor för kundavtal, All-
männa villkor för depåtjänster, Allmänna villkor för placeringstjänster, Villkor för elektroniska tjänster och Allmänna kontovillkor. 
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