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Henkilötunnus

Pankki
Pankki, josta palvelut lopetetaan

Valtuutan X pankin tai määräämänsä saamaan kaikki tiedot luotoistani ja sijoituksistani ja hoitamaan seuraavat
toimeksiannot:
SÄÄSTÄMIS- JA SIJOITUSPALVELUT
Arvo-osuustilit
☐

lopettamaan kaikki __ / alla luetellut __ arvo-osuustilini ja siirtämään niillä olevat arvo-osuudet X pankin
alla mainitulle tilille sekä maksamaan puolestani siirrosta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset
Lopetettava(t) arvo-osuustili(t)
__________________________________________________________________________________

Vastaanottava(t) arvo-osuustili(t)
___________________________________________________________________________________
☒

Saamaan tiedot arvo-osuustilillä olevien omaisuuserien hankintahinnoista

xx
Suomalainen osakesäästötili
☒

lopettamaan alla luetellun osakesäästötilini ja siirtämään sillä olevat rahat ja sijoitukset vastaanottavan
pankin alla mainitulle tilille sekä maksamaan puolestani siirrosta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset.
Lopetettava osakesäästötili

Vastaanottava osakesäästötili
_____________________________________________________________________________________

Säästäjä vakuuttaa, ettei hänellä ole muita, voimassaolevia osakesäästötilisopimuksia hallussaan.
☒

Saamaan tiedot osakesäästötilillä olevien omaisuuserien hankintahinnoista sekä kertyneistä tuotoista.
Erilliset Excel- liiteet 1 ja 2.
Excel-liite 1: OST siirtolomake Excel Liite 1.xlsx
Excel-liite 2: OST siirtolomake Excel Liite 2.xlsx
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Kotimaiset rahastot
☐

lopettamaan kaikki jatkuvaa rahastosäästämistä koskevat sopimukset ja niihin liittyvät rahan siirtoja
koskevat sopimukset

☐

lunastamaan kaikki rahasto-osuuteni liitteenä olevan rahastoraportin mukaisesti myyntipäivän arvoon.

☐

lunastamaan rahasto-osuuteni seuraavissa rahastoissa lunastuspäivän arvoon
Sopimuksen numero / Rahaston nimi
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

☐

lopettamaan yllä eriteltyihin rahastoihin liittyvät jatkuvaa rahastosäästämistä koskevat sopimukset ja niihin
liittyvät rahan siirtoja koskevat sopimukset
Rahastojen lunastustoimeksiannot toteutetaan kunkin rahaston sääntöjen mukaisesti. Lunastettavan
rahasto-osuuden lunastusarvo ei ole tiedossa lunastustoimeksiannon tekohetkellä vaan määräytyy kunkin
rahaston sääntöjen mukaisen lunastuksen toteuttamispäivän arvon mukaan. Lunastusarvosta vähennetään
mahdollinen lunastuspalkkio.

Säästämisen ja sijoittamisen tilit
☐

Irtisanomaan alla luetellut tilini, maksamaan siirrosta mahdollisesti aiheutuvat kulut sekä hyvittämään varat
X pankissa olevalle tililleni
kaikki heti ☐ tai
määräaikaiset vasta määräajan kuluttua ☐

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Varat siirretään X Pankin tilille:

Sijoitus- ja eläkevakuutukset
☐ Selvittämään sijoitusvakuutuksieni ja kapitalisaatiosopimusteni takaisinostoarvot ja erääntymispäivät sekä vakuutuksen
purusta mahdollisesti aiheutuvat kulut
Vakuutusnumero (jos tiedossa):

Vakuutusyhtiö:

☐ Selvittämään yksilöllisen eläkevakuutukseni turvan
Vakuutusnumero (jos tiedossa):

Vakuutusyhtiö:

Omaisuuden- ja varainhoito
☐ Valtuutan X pankin saamaan tietoja omaisuudenhoito- / varainhoitosopimuksistani.
Sijoitusneuvonta
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☐ Olen ___.____.______ käynyt X pankissa sijoitusneuvottelun, jossa minulle on kerrottu sijoitusteni realisoinnista
mahdollisesti syntyvät veroseuraamukset
☐ Omaisuuden realisointitoimeksiannot perustuvat omaan aloitteeseeni eikä X pankki ole antanut minulle
sijoitusneuvontaa

LUOTOT JA SIJOITUKSET

☒ Maksamaan ___ kaikki tai ___ alla luetellut lainani ja luottoni sekä vastaanottamaan niitä vastaavat luottoasiakirjat
ja vakuudet sekä irtisanomaan luottoa koskevan mahdollisen lainaturvasopimuksen
Luoton numero:
Luoton numero:
Luoton numero:

Lainaturva __
Lainaturva __
Lainaturva __

Arvio poismaksettavien luottojen yhteismäärästä_____________________________☒ X pankille siirtyvät lainat (esim. ASP-/Opintolainat):
________________________________________________________________________________________________
Luoton numero:

Määrä:

Vakuudet
As Oy / Kiinteistötunnus/Muu

Osake-/panttikirjojen numerot / muu:

_______________________________________

_____________________________________

Paikka ja päivämäärä

Asiakkaan allekirjoitus

Pankin yhteystiedot, jonne tiedot toimitetaan

EUR

