FRAMTIDSFULLMAKT FÖR BANKÄRENDEN
Villkor, anvisning för ifyllande samt information, se nästa sida

Fullmaktsgivare

Namn och adress

Personnummer

Telefon (även riktnr)

Fullmaktshavare 1

Namn och adress

Personnummer

Telefon (även riktnr)

Namn och adress

Personnummer

Fullmaktshavare 2
(valfritt med flera)

Telefon (även riktnr)

Om flera fullmaktshavare har utsetts får de företräda mig var för sig.
Fullmaktens
ikraftträdande

Fullmakten träder i kraft vid den tidpunkt då jag på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande
förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det är
fullmaktshavaren som bedömer när ett sådant tillstånd har inträtt.

Fullmaktens
omfattning

Jag ger ovan angiven/angivna fullmaktshavare fullmakt att för min räkning företräda mig avseende samtliga frågor som
sammanhänger med mina ekonomiska angelägenheter.
Fullmakten innebär rätt för fullmaktshavaren att bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•

För min räkning göra uttag på samt avsluta samtliga mina vid var tid befintliga inlåningskonton, depåkonton (likvid- och
avkastningskonton), fondkonton, värdepapperskonton, värdepappersdepåer, investeringssparkonton eller
motsvarande, eller för min räkning öppna motsvarande konton/depåer.
För min räkning lösa in postväxlar, plus- och bankgiroavier samt andra anvisningar för insättning
på mitt konto.
För min räkning förvalta, köpa, sälja och ta emot likvid avseende samtliga finansiella instrument för insättning på
mina konton. (definition av finansiellt instrument anges under Villkor).
Göra omplaceringar inom ramen för befintliga investeringssparkonton eller motsvarande.
Förlänga, ändra villkor och omsätta krediter samt underteckna därtill hörande handlingar.
Inteckna och pantsätta fast egendom, pantsätta bostadsrätt och teckna nya lån i syfte att använda lånebeloppet för att
underhålla, renovera eller förbättra sådan egendom.
För min räkning avsluta bankfack och kvittera ut innehållet.
Erhålla information om sådant som faller inom ramen för fullmaktshavarens uppdrag.

Samtliga åtgärder i denna fullmakt hanteras inom ramen för bankens rutiner och tekniska förutsättningar.

Dödsfall

Stryk nedan det alternativ som inte ska gälla.
Fullmakten upphör att gälla när banken fått kännedom om fullmaktsgivarens död.
Fullmakten upphör inte att gälla vid fullmaktsgivarens död.
Om inget av de ovanstående alternativen har strukits ska fullmakten anses upphöra vid fullmaktsgivarens död.

Underskrift
fullmaktsgivare

Ort och datum

Bevittning

Att fullmaktsgivaren, som vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja, i bådas vår
samtidiga närvaro, undertecknat denna framtidsfullmakt intygar vi särskilt anmodade vittnen

Fullmaktsgivarens namnteckning

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Adress

Adress

Personnummer

Telefon

Personnummer

Telefon
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Villkor (version 2019-03-21)
•

Banken måste enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
kontrollera fullmaktshavarens identitet samt behörigheten att företräda fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavaren kan besvara de frågor om så kallad kundkännedom som banken ställer rörande
fullmaktsgivaren och de angelägenheter som fullmakten omfattar.

•

Denna fullmakt medger att två fullmaktshavare utses. I sådant fall kan bägge fullmaktshavare företräda
fullmaktsgivaren var för sig.

•

Fullmakten är generell och avser samtliga ekonomiska angelägenheter i sådant bankföretag som avses i
gällande banklagstiftning.

•

I denna fullmakt anges en lista med exempel på vad fullmakten omfattar. Listan är inte uttömmande. I
uppräkningen listas åtgärder som är typiska för ett engagemang i en bank. Vill du att fullmakten ska täcka
fler åtgärder såsom försäkringsfrågor kan du upprätta en separat framtidsfullmakt för dessa ändamål. Tag
hjälp av ditt försäkringsföretag.

•

Med finansiella instrument förstås finansiellt instrument såsom det definieras i lag om värdepappersmarknaden, dvs. överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden såsom exempelvis aktier och obligationer, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella
derivatinstrument såsom exempelvis optioner, derivat, swappar och terminer.

•

Investeringsrådgivning sker för fullmaktsgivarens räkning och i förhållande till fullmaktsgivarens intresse.

•

Denna framtidsfullmakt upphör som huvudregel att gälla vid fullmaktsgivarens död. Fullmaktsgivaren kan
markera med en överstrykning i fullmakten att fullmakten ska fortsätta att gälla även efter
fullmaktsgivarens död.

•

Fullmakten måste uppvisas i original varje gång den ska användas i banken. Framtidsfullmakter förvaras
normalt sett inte av bankerna.

•

Framtidsfullmakten omfattar inte gåvor och arvode.

•

Om fullmaktsgivaren önskar att fullmaktshavaren ska kunna ge gåvor eller motta arvode måste det
upprättas en särskild framtidsfullmakt om detta.

•

Enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter finns flera val rörande ikraftträdande, granskning, gåvor
m.m. än vad denna mall för framtidsfullmakt för bankärenden innehåller. För ytterligare upplysningar om
vad en framtidsfullmakt kan innehålla hänvisas till information i Svenska Bankföreningens faktablad om
framtidsfullmakt. För mera specifika önskemål rörande omfattning m.m. av en framtidsfullmakt
rekommenderar Bankföreningen att kontakt tas med advokat eller en Juristbyrå.

Anvisningar för ifyllande
•

Fullmaktsgivarens och fullmaktshavares namn, adress, personnummer och telefonnummer anges i
angivna rutor.

•

Fullmaktsgivaren ska egenhändigt underteckna fullmakten.

•

Fullmaktsgivarens namnteckning ska bevittnas av två personer på sätt som anges i fullmakten.

•

Vittnena intygar genom sin namnteckning att fullmaktsgivaren egenhändigt undertecknat fullmakten.

•

Vittnen får inte vara under 15 år och får inte vara jäviga, dvs. ha ett direkt släktskap med fullmaktsgivaren.
Fullmaktshavaren får inte vara vittne.

Sign.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Banken kommer att behandla de personuppgifter avseende fullmaktsgivare och fullmaktshavare som
lämnas i denna fullmakt i den utsträckning som behövs för att kunna tillhandahålla och administrera de
produkter och tjänster som fullmakten avser.
Mer information om hur banken behandlar personuppgifter återfinns bland annat på bankens webbsida.

Allmänna upplysningar om framtidsfullmakter enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.
•

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som du kan
upprätta för en annan fysisk person för att företräda dig som fullmaktsgivare för det fall du på grund av
sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak
inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

•

En framtidsfullmakt får omfatta dina ekonomiska och personliga angelägenheter, dock inte frågor om
sjukvård, tandvård eller frågor av utpräglat personlig karaktär såsom att ingå äktenskap, bekräfta faderskap,
upprätta testamente, o.likn. Fullmaktshavaren ska bevaka din rätt i de angelägenheter som
framtidsfullmakten omfattar.

•

Fullmakten träder i kraft när du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något
liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som
fullmakten avser. Fullmaktshavaren bedömer när sådant tillstånd har inträtt hos dig.

•

Du kan ange i en framtidsfullmakt att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft.

•

Du kan upprätta flera framtidsfullmakter som avser olika ändamål.

•

Om du får en god man eller en förvaltare saknar framtidsfullmakten sin verkan i den delen. Detta inträffar när
banken fått kännedom om detta. Vidare upphör framtidsfullmakten att verka om du försätts i konkurs. Vid
konkurs upphör fullmakten att verka från konkursbeslutet.

•

Om fullmakten ska ändras gäller samma formkrav som vid upprättandet (underskrifter, bevittning etc.).
Begränsningar av fullmakten kan dock ske utan att formkraven behöver uppfyllas.

•

I en framtidsfullmakt kan frågor om gåvor och arvode regleras. Bankföreningens framtidsfullmakt omfattar inte
gåvor eller arvoden. Om fullmakten inte reglerar gåvor får fullmaktshavaren inte lämna gåvor till sig själv.
Personliga presenters värde får inte stå i missförhållande till dina ekonomiska villkor. Arvode får inte tas ut
om det inte regleras särskilt i framtidsfullmakten.

•

Du kan i en framtidsfullmakt utse någon som ska granska de åtgärder som fullmaktshavaren vidtagit inom
ramen för fullmakten. Om granskaren begär det, ska fullmaktshavaren lämna redovisning för sitt uppdrag. Du
bör ange granskarens namn och adress i fullmakten.

•

Om en granskare inte har utsetts, ska fullmaktshavaren på begäran av din make eller sambo eller närmaste
släktingar lämna redovisning för sitt uppdrag. Redovisning behöver inte lämnas oftare än en gång per år.

•

Du kan alltid återkalla framtidsfullmakten. Återkallande sker genom att du återtar eller förstör handlingen.
Mer information finns i Svenska Bankföreningens faktablad på www.swedishbankers.se
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