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Arvo-osuustilisopimus    No. 310001_________________  
Lomake täytetään selvästi tekstaten. Ohjeet takasivulla. 
Sukunimi 
Suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus   
Arvo tai ammatti  
Jakeluosoite
Osoitemaa
Tilinhaltijan
tiedot 
Lisätiedot 
Oikeaksi todistettu valokopio passista, henkilökortista tai ajokortista on liitettävä hakemukseen. 
Liitteet   
 
Vakuutan, että yllämainitut tiedot on ilmoitettu oikein. Olen tutustunut tiliehtoihin ja hyväksyn ne.
Paikka ja päivämäärä      
Asiakkaan allekirjoitus      
Päiväys ja 
allekirjoi-
tukset 
Nimen selvennys   
Suomen Arvopaperikeskus
Euroclear Finland Oy    
PL 1110, 00101 Helsinki,  Käyntiosoite: Urho Kekkosen katu 5 C  0800 1 80500 / +358 20 770 6000  Telefax +358 20 770 6656  www.euroclear.com  
Kotipaikka Helsinki  Y-tunnus  1061446-0  
Verotusmaa
Postinumero ja postitoimipaikka
Pankkitili
IBAN
BIC
Syntymäpaikka	
Verotunniste (TIN)

Syntymämaa 
Etunimet
Kansalaisuus
Syntymäaika
Puhelinnumero		
Sähköposti 
Euroclear Finland käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet ja tarkempaa informaatiota henkilötietojen suojasta on saatavilla Euroclear Finlandin verkkosivuilla.
Tutustukaa arvo-osuustilin tiliehtoihin ("Tiliehdot") ja hinnastoon ennen arvo-osuustilisopimuksen allekirjoittamista.Tiliehdot ja hinnasto ovat osa tilisopimusta, jonka asiakas osaltaan hyväksyy allekirjoittamalla tämän arvo-osuustilisopimuksen.
 
Pyydetyt tiedot perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä, sekä lakiin verotusmenettelystä, jolla verotietojen vaihtoa koskeva sopimus Yhdysvaltojen kanssa (FATCA) ja EU-sääntely verotietojen vaihdosta (CRS ja DAC2) ovat saatettu Suomessa voimaan.
 
Täyttöohjeet 
 
Tilinhaltijan tiedot
Tiedot luonnollisesta tai oikeushenkilöstä, jota muutos koskee. 
 
Tilinhaltijan tulee täyttää kaikki kohdat.
Nimien tulee olla samassa muodossa kuin lomakkeen yhteydessä toimitetussa henkilöllisyystodistuksen jäljennöksessä. Oikeushenkilö tulee täyttää oikeushenkilön virallinen nimi ja tarvittaessa selvitys yhteisömuodosta (jos ei käy ilmi nimestä).
 
Kaksois/monikansalaisen tulee ilmoittaa kaikki kansalaisuudet.
 
Verotunniste (TIN)  
Verovelvollisen yksilöllinen verotunniste asuinvaltiossa. Suomessa yleisesti verovelvollisen verotunniste on henkilötunnus. 
Kysymyksissä verotunnisteeseen tai verovelvollisuuteen liittyen, olkaa yhteydessä joko veroasiantuntijaan tai veroviranomaisiin.
 
Verotuksellinen asuinpaikka / Yhdysvaltojen kansalaisuus
Kansainvälisistä sopimusvelvoitteista (FATCA, CRS, DAC2) sekä paikallisesta lainsäädännöstä johtuen tilinhoitajilla on velvollisuus kerätä ja raportoida tiettyjä tilitietoja verotukseen liittyen tapauksissa, joissa tilinhaltijalla on liityntä tiettyihin sopimuksiin liittyviin valtioihin. Tietojen antamisen merkityksen ja seurauksien suhteen kehotamme teitä kääntymään riippumattoman neuvonantajan puoleen. Henkilöiden, jotka ovat syntyneet Yhdysvalloissa, ovat Yhdysvaltojen kansalaisia, tai ovat verovelvollisia Yhdysvalloissa, tulee liittää täytetty W-9 tai W-8BEN / W-8BEN-E lomake tähän arvo-osuustilisopimukseen.
 
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö 
Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka on vuoden sisällä toiminut valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, parlamentin jäsenenä, poliittisten puolueiden hallintoelinten jäsenenä, ylempien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei yleensä voida hakea muutosta, (Suomessa tällaisia ovat korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus), tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asianhoitajana, puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina, valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä tai kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana tai hallituksen jäsenenä; jäsenet EU:n parlamentissa, komissaarit sekä jäsenet EU-tuomioistuimessa ja EU:n tilintarkastuselimessä. 
 
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat edellä luetellussa asemassa toimivan henkilön aviopuoliso tai kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon, lapset ja heidän aviopuolisonsa tai edellä tarkoitetut kumppaninsa, vanhemmat. 
 
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa; ja kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.
 
Pankkitili/IBAN
Pankkitili, jolle maksusuoritukset (esim. osingot) maksetaan. Tilinumero annetaan IBAN-muodossa ja lisäksi pankin BIC-koodi.
 
Liitteet
 
Yksityishenkilö
- Oikeaksi todistettu jäljennös henkilöllisyystodistuksesta (voimassa oleva passi tai suomalaisen asiakkaan henkilökortti tai 1.1.1992 tai myöhemmin myönnetty ajokortti)
 
Oikeushenkilö
- voimassaoleva kaupparekisteri- tai sitä vastaava yhteisörekisteriote (alle 3 kk vanha);
- yhtiöjärjestys tai yhteisön säännöt;
- yhteisön päätös (esim. ote hallituksen kokouspöytäkirjasta tai vastaava);
- Yhtiön osakasluettelo ja selvitys henkilöistä (tosiasiallisista edunsaajista), joilla on suoraan tai välillisesti 25 % omistus- tai ääniosuus 
   tai jotka muulla tavoin tosiasiallisesti käyttävät määräysvaltaa. 
- kuvaus yrityksen liiketoiminnasta ja selvitys arvo-osuustilin käyttötarkoituksesta;
- oikeaksi todistettu jäljennös hakemuksen allekirjoittajan henkilöllisyystodistuksesta
 
 
Allekirjoitus
Muutosilmoituksen allekirjoittaa tilinhaltija tai vajaavaltaisen edunvalvoja(t). Alaikäisen lapsen muutosilmoituksen allekirjoittavat molemmat huoltajat. Mahdollinen yksinhuoltajuus tulee osoittaa virkatodistuksella. Oikeushenkilön muutosilmoituksen allekirjoittaa henkilö, jolla on yhtiön nimenkirjoitusoikeus.
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