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VOLIKIRI KORTERIÜHISTU ESINDAMISEKS  
 
Korteriühistu Registrikood 

  
Aadress 

 

(edaspidi: korteriühistu), mida esindavad juhatuse puudumise tõttu ühiselt kõigi korteriomandite omanikud: 

Omaniku nimi Isikukood või sünniaeg Aadress 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

volitab järgnevaid isikuid koos ja igaühte eraldi: 

Esindaja nimi Isikukood või sünniaeg Aadress 

   

   

tegema korteriühistu nimel Coop Pank AS-is järgmisi tehinguid ja toiminguid (märkida volitused) :     

      avama korteriühistu nimel arvelduskonto(sid); 

      sulgema korteriühistu nimel arvelduskonto(sid); 

      käsutama korteriühistu arvelduskonto(sid), sealhulgas tegema ülekandeid, sularaha sisse- ja           
      väljamakseid, muutma arvelduskonto(de) kasutuslimiite; 

      saama infot arvelduskonto(de) olemasolu, saldo jäägi ja arvelduskonto(de) kasutamist  
      võimaldavate lepingute kohta;   

      saama arvelduskonto(de) väljavõtteid; 

      sõlmima, muutma ja lõpetama arvelduskonto(de) kasutamiseks deebetkaardi lepinguid ja vastu  
      võtma deebetkaarte ning nende PIN-koode; 

      sõlmima, muutma ja lõpetama arvelduskonto(de) kasutamiseks internetipanga lepinguid,  
      määrama internetipanga kasutaja(d) ja vastu võtma internetipanga turvaelemente. 
 
Kui kõik on jäetud märkimata, siis loetakse, et esindaja(te)l on õigus teha kõiki ülalnimetatud tehinguid ja toiminguid. 
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      Volikiri kehtib tähtajatult.  

      Volikiri kehtib …………………………… kuud/aastat. 
 
Kuupäev: .......................................... 

Omaniku nimi Allkiri 
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