Engångsfullmakt för underårig
Denna fullmakt gäller endast för ett och samma tillfälle och gäller gentemot Sparbanken Syd, nedan kallad
banken. Fullmakten ska skrivas på av samtliga förmyndare, och vara bevittnad av två personer.
Förmyndaren som närvarar på banken måste ha med sig den andras ID-handling eller en vidimerad kopia.
Giltig ID-handling krävs av den underåriga för att skaffa tjänsterna nedan.

Underårig
Namn

Personnummer

Förmyndare
Namn

Personnummer

Telefonnummer dagtid

Adress

Postnummer

Ort

Namn

Personnummer

Telefonnummer dagtid

Adress

Postnummer

Ort

Dispositionsrätt – Stryk alternativ som inte gäller
Konto med egen uttagsrätt:

- disponeras endast av kontohavaren

- disponeras av kontohavaren och förmyndarna var för sig

Övriga konton:

- gemensamt av förmyndarna

- förmyndarna var för sig

Fullmakten omfattar följande produkter/tjänster – Stryk alternativ som inte omfattas av fullmakten
Konto med egen uttagsrätt

BankID (krävs för tjänsterna Internetbanken och Swish)

Bankkort Visa Online

Säkert mobilnummer

Internetbanken Ung (utan betaltjänst)

Fasträntekonto

Swish

Österlenkonto

Telefonbanken Ung

Fondkonto
Investeringssparkonto

Var och en av oss undertecknade förmyndare lämnar härmed fullmakt för den andre förmyndaren att underteckna för ovan produkter/tjänster nödvändiga handlingar
såsom avtal med tillhörande allmänna villkor. För de fall tillgång till ovan nämnda produkter/tjänster är beroende av godkännande av den underårige (t.ex. genom
Internetbanken) av allmänna villkor eller motsvarande för produkten/tjänsten, godkänner vi härmed att den underårige vidtar dessa åtgärder. Vi förbinder oss att följa
aktuella avtal och villkor samt tillse att den underårige förstår och följer dessa. Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats är korrekta och fullständiga. Som förmyndare
kommer du, i det fall du inte redan är kund i banken, att registreras i våra system. För information om behandling av personuppgifter, se nästa sida.

Förmyndare underskrift
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Vittnets namnteckning

Vittnets namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Adress och telefonnummer

Adress och telefonnummer
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Bevittning – Fullmaktsgivarens/-nas egenhändiga namnteckning/-ar bevittnas

Bankens behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
Personuppgifter som lämnas till banken kommer att behandlas av banken och dess behöriga intressebolag och samarbetspartners. Ändamålen med bankens
behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut samt att administrera och fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter
som föreligger enligt lag eller andra författningar.
Banken kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet.
Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för bankens räkning.
För mer information, se www.sparbankensyd.se

Inlämnad av

Aviserad förmyndare
som inte är närvarande
Legitimation/typ

Per telefon
Nummer

Per brev
Granskad av
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Datum

Signatur

Datum

Signatur

Datum

Signatur
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Bankens noteringar

