
Engångsfullmakt
– öppna produkter och tjänster till omyndig

Denna fullmakt gäller endast för ett och samma tillfälle och gäller gentemot Sparbanken Syd, nedan kallad Banken.
Den förälder, som i egenskap av förmyndare, ger fullmakt till den andra ska skriva under fullmakten, och fullmakten ska vara bevittnad av två personer.
Giltig ID-handling och närvaro på Banken krävs av den omyndige för att skaffa tjänster markerade med* nedan.

Namn Personnummer

Namn Personnummer

Privatkonto Ung Bankkort Visa Online

Sparkonto BankID* (krävs för Internetbanken Ung)

Fondkonto Internetbanken Ung* (inkl mobil-/telefonbanken, Swish)

Investeringssparkonto Internetbanken Förmyndare
(få åtkomst till ert barns engagemang via internet- och mobilbanken)

Privatkonto Ung

disponeras endast av kontohavaren (standard om inget alternativ stryks)

disponeras av kontohavaren och förmyndarna var för sig

Sparkonto

disponeras gemensamt av förmyndarna (standard om inget alternativ stryks)

disponeras av förmyndarna var för sig

Omyndig

Förmyndare som får fullmakt

Fullmaktens omfattning – Öppna nedanstående produkter och tjänster
Stryk de alternativ som fullmakten inte ska omfatta

Dispositionsrätt – Stryk alternativ som inte ska gälla

Undertecknad förmyndare för den omyndige ger härmed fullmakt till den andre förmyndaren att för den omyndiges räkning och/eller egna nyttjande teckna ovanstå- 
ende produkter i Banken. I förekommande fall då godkännande av den omyndige krävs godkänner jag härmed att den omyndige vidtar dessa åtgärder. Jag förbinder 
mig att följa aktuella avtal och villkor samt tillse att den omyndige förstår och följer dessa. 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 Bankens webbplats.

Namn Personnummer

Ort och datum Namnteckning

Underskrift förmyndare som ger fullmakt (fullmaktsgivare). Om du inte är kund i Sparbanken Syd behöver du kopiera din ID-handling, se sid 3

Vittnets namnteckning Vittnets namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

Personnummer Personnummer

Adress och telefonnummer Adress och telefonnummer

Bevittning – Fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning bevittnas av två personer

Bankens noteringar
Inlämnad (datum) Typ av ID-handling ID-handlingsnummer Granskad av s-id/signum
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Engångsfullmakt
– öppna produkter och tjänster till omyndig

Så här fyller du i fullmakten
1. Omyndiges uppgifter
 Fyll i den omyndiges namn och personnummer.

2. Fullmaktens omfattning
 Stryk de produkter som inte ska öppnas till den omyndige.

3. Dispositionsrätt
 Stryk det alternativ som inte ska gälla för det nyöppnade kontot.
 Stryks inget alternativ så gäller standardvalet. 

4. Förmyndare som får fullmakt
 Här fyller du i namn och personnummer på den förmyndare som följer med 

den omyndige till banken.

5. Underskrift förmyndare som ger fullmakt
 Här fyller du i uppgifter om dig som förmyndare och undertecknar fullmakten.
 Är du inte kund i Sparbanken Syd. Vänligen ta en kopia på din ID-handling och 

få den bevittnad av två personer (se sida 3), då vi behöver dessa uppgifter om 
dig som förmyndare.

 Kopian ska tas med av förmyndaren som besöker banken.

6. Bevittning
 Din (fullmaktsgivarens) namnteckning ska bevittnas av två personer.
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Engångsfullmakt
– öppna produkter och tjänster till omyndig

Om du, som fullmaktsgivare inte är kund i Sparbanken Syd, ska du kopiera din ID-handling 
(gäller den förmyndare som lämnar fullmakt)

ID-handling – Kopiera fram- och baksida på giltigt körkort, id-kort eller pass i rutan

Vittnets namnteckning Vittnets namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

Personnummer Personnummer

Adress och telefonnummer Adress och telefonnummer

Bevittning av ID-handling – Två personer bevittnar att kopian av ID-handlingen överensstämmer med originalet genom att fylla i nedanstående
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