
Ta hand om dig själv  
– innan någon annan gör det

Den 1 juli 2017 trädde lagen om Framtidsfullmakt i kraft. Du kan nu själv välja vem eller 
vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen den dag du inte längre 
kan fatta egna beslut. Framtidsfullmakten hjälper dig om du blir sjuk, råkar ut för en olycka 
eller av andra anledningar skulle drabbas av försvagat hälsotillstånd. 

Vi på Juristbyrån är experter på familjejuridik. Just nu erbjuder vi dig en kostnadsfri 
Livsbesiktning®, det vill säga en analys av din situation som berättar hur du kan säkra din 
framtid ur ett juridiskt perspektiv. Välkommen att boka en tid idag. 

Med vänlig hälsning, 

Namn Namnsson    
Franchisetagare/Jurist
 

Varför Framtidsfullmakt?
• En trygg framtid. När åldern tagit ut sin rätt eller om en olycka händer så kan  

det vara för sent. Med en Framtidsfullmakt undviker du risken att styras av  
en slumpmässigt utvald god man och du kan istället välja någon som du litar  
på – en nära anhörig eller vän.  

• Underlättar för familjen. Innan en god man har utsetts står anhöriga ofta utan 
rättsliga möjligheter att fatta beslut. Att direkt veta vem eller vilka som har 
ansvaret för dina personliga och ekonomiska intressen gör en jobbig tid lite 
lättare. 

• En extra trygghet. En vanlig fullmakt slutar gälla då fullmaktsgivaren har tappat 
sin förmåga att fatta självständiga beslut, exempelvis vid demens. Därför är det 
klokt att säkra upp med en Framtidsfullmakt som då börjar gälla.  

Boka en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca 950 kr) så går vi igenom din situation och ser vad  
just du kan behöva för juridiskt skydd. Ring oss på 020-31 21 21 så hittar vi en tid som passar dig. 

Välkommen till Juristbyrån.

Postadress / Box 4036, 102 61 Stockholm    Besöksadress / Magnus Ladulåsgatan 65, 4tr    E-post /  info@juristbyran.com

Telefon / 020-31 21 21    Webb / juristbyran.com

September 2017


