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Namn

Adress

Personnummer
UNDERÅRIG

Personnummer

Personnummer

Namn
FÖRMYNDARE 1 (på plats på kontoret)

FÖRMYNDARE 2 (som gett den muntliga fullmakten)

FULLMAKTENS OMFATTNING (V g stryk åtgärd som inte omfattas av fullmakten)

Namn

Adress till förmyndare 2 ifylls på sidan 2

• Öppna inlåningskonto
• Öppna fondkonto
• Öppna Ungdomskonto med egen uttagsrätt
• Ansluta bankkort Mastercard ung
• Ansluta funktionen kontaktlösa kortbetalningar
• Ansluta kort på kort
• Ansluta Internetbanken ung med möjlighet att öppna e-sparkonto och att ladda ner Appen
• Ansluta Ladda kontantkort mobil
• Ansluta telefontjänsten självbetjäning (från 13 år)
• Ansluta Swish med möjlighet att begränsa och utöka:

• beloppsgräns
• att betala till företag/organisationer och/eller e-handla

• Ansluta Mobilt BankID
• Ansluta Ladda och köpa
• Genomföra kundkännedom KYC, för den omyndige

UTTAGSRÄTT

Alla produkter förutsätter att den underårige har ett Ungdomskonto med egen uttagsrätt.

Stryk de alternativ som inte ska gälla:
1. Ungdomskontot ska enbart disponeras av den underårige.

2. Ungdomskontot ska disponeras av den underårige eller förmyndarna var för sig.

Gör du inget val disponeras kontot enbart av den underårige.

INTYG OM MUNTLIG FULLMAKT MELLAN FÖRMYNDARE
Genom att underteckna det här dokumentet intygar du att du har fått den andra förmyndarens muntliga samtycke
att skaffa ovanstående produkter till den underårige och teckna de avtal som följer med produkterna. Samtycket 
omfattar också den underåriges och förmyndarnas rätt att var för sig beställa ersättningskort för bankkortet.

Efter undertecknandet kommer banken skriftligen att informera den andra förmyndaren om att du har utfärdat in-
tyget och vad det innebär. Den andra förmyndaren kan då invända mot intyget genom att kontakta banken.
Banken kommer då att återkalla produkterna.

FÖRBINDELSE
Om det visar sig att den andra förmyndaren inte gett dig muntlig fullmakt att skaffa ovanstående produkter 
och teckna de avtal som följer med dem, förbinder du dig att ersätta banken för all den skada i form av skade-
stånd m.m. till den underårige samt bankens kostnader och utlägg i övrigt.

UNDERSKRIFT FÖRMYNDARE 1
Datum Namnteckning

BANKENS 
NOTERINGAR

Förmyndarskap kontrollerat
Adress till förmyndare 2 kontrollerad
Kopia hemskickad till förmyndare 2

Datum Sign

SignID-handlingens nummerSIS-märkt 
ID-kort Körkort

Svenskt 
EU-pass

Nationellt 
ID-kort

Bankens ex

INTYG/FÖRBINDELSE OM MUNTLIG 
FULLMAKT MELLAN FÖRMYNDARE



Namn och adress förmyndare 2

Hej!

Det här brevet får ni eftersom ni är förmyndare till ett barn som är under 18 år. Vi vill informera er om att 
den person som är angiven som fullmaktshavare har intygat att ni har gett henne/honom en muntlig 
fullmakt, som innebär att hon/han har tillåtelse att öppna inlåningskonto/fondkonto.

En kopia av intyget hittar du på baksidan av det här brevet.

Om ni anser att ni inte har gett personen en muntlig fullmakt ska ni snarast kontakta oss. Vi kommer då 
att återkalla produkterna. 

Om ni inte har något att invända mot det som står i intyget behöver ni inte göra någonting.   

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till oss. Kontaktuppgifter och information om produkterna 
finns på 

Med vänliga hälsningar

Bankens 
noteringar

Följande produkter har anslutits/beställts

Ungdomskonto

Ladda kontantkort mobil

Telefontjänsten självbetjäning

Mobilt BankID

Ladda och köpa - Spotify Premium

Internetbanken/Appen

Bankkort Mastercard ung

Funktionen kontaktlösa 
kortbetalningar

Kort på kort

Swish

Bankkontor
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Namn

Adress

Personnummer
UNDERÅRIG

Personnummer

Personnummer

Namn
FÖRMYNDARE 1 (på plats på kontoret)

FÖRMYNDARE 2 (som gett den muntliga fullmakten)

FULLMAKTENS OMFATTNING (V g stryk åtgärd som inte omfattas av fullmakten)

Namn

Adress till förmyndare 2 ifylls på sidan 2

• Öppna inlåningskonto
• Öppna fondkonto
• Öppna Ungdomskonto med egen uttagsrätt
• Ansluta bankkort Mastercard ung
• Ansluta funktionen kontaktlösa kortbetalningar
• Ansluta kort på kort
• Ansluta Internetbanken ung med möjlighet att öppna e-sparkonto och att ladda ner Appen
• Ansluta Ladda kontantkort mobil
• Ansluta telefontjänsten självbetjäning (från 13 år)
• Ansluta Swish med möjlighet att begränsa och utöka:

• beloppsgräns
• att betala till företag/organisationer och/eller e-handla

• Ansluta Mobilt BankID
• Ansluta Ladda och köpa
• Genomföra kundkännedom, KYC, för den omyndige

UTTAGSRÄTT

Alla produkter förutsätter att den underårige har ett Ungdomskonto med egen uttagsrätt.

Stryk de alternativ som inte ska gälla:
1. Ungdomskontot ska enbart disponeras av den underårige.

2. Ungdomskontot ska disponeras av den underårige eller förmyndarna var för sig.

Gör du inget val disponeras kontot enbart av den underårige.

INTYG OM MUNTLIG FULLMAKT MELLAN FÖRMYNDARE
Genom att underteckna det här dokumentet intygar du att du har fått den andra förmyndarens muntliga samtycke
att skaffa ovanstående produkter till den underårige och teckna de avtal som följer med produkterna. Samtycket 
omfattar också den underåriges och förmyndarnas rätt att var för sig beställa ersättningskort för bankkortet.

Efter undertecknandet kommer banken skriftligen att informera den andra förmyndaren om att du har utfärdat in-
tyget och vad det innebär. Den andra förmyndaren kan då invända mot intyget genom att kontakta banken.
Banken kommer då att återkalla produkterna.

FÖRBINDELSE
Om det visar sig att den andra förmyndaren inte gett dig muntlig fullmakt att skaffa ovanstående produkter 
och teckna de avtal som följer med dem, förbinder du dig att ersätta banken för all den skada i form av skade-
stånd m.m. till den underårige samt bankens kostnader och utlägg i övrigt.

UNDERSKRIFT FÖRMYNDARE 1
Datum Namnteckning

BANKENS 
NOTERINGAR

Förmyndarskap kontrollerat
Adress till förmyndare 2 kontrollerad
Kopia hemskickad till förmyndare 2

Datum Sign

SignID-handlingens nummerSIS-märkt 
ID-kort Körkort

Svenskt 
EU-pass

Nationellt 
ID-kort

Förmyndare	2:s	ex

INTYG/FÖRBINDELSE OM MUNTLIG 
FULLMAKT MELLAN FÖRMYNDARE



Namn och adress förmyndare 2

Hej!

Det här brevet får ni eftersom ni är förmyndare till ett barn som är under 18 år. Vi vill informera er om att 
den person som är angiven som fullmaktshavare har intygat att ni har gett henne/honom en muntlig 
fullmakt, som innebär att hon/han har tillåtelse att öppna inlåningskonto/fondkonto.

En kopia av intyget hittar du på baksidan av det här brevet.

Om ni anser att ni inte har gett personen en muntlig fullmakt ska ni snarast kontakta oss. Vi kommer då 
att återkalla produkterna. 

Om ni inte har något att invända mot det som står i intyget behöver ni inte göra någonting.   

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till oss. Kontaktuppgifter och information om produkterna 
finns på 

Med vänliga hälsningar

Bankens 
noteringar

Följande produkter har anslutits/beställts

Ungdomskonto

Ladda kontantkort mobil

Telefontjänsten självbetjäning

Mobilt BankID

Ladda och köpa - Spotify Premium

Internetbanken/Appen

Bankkort Mastercard ung

Funktionen kontaktlösa 
kortbetalningar

Kort på kort

Swish

Bankkontor
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Namn

Adress

Personnummer
UNDERÅRIG

Personnummer

Personnummer

Namn
FÖRMYNDARE 1 (på plats på kontoret)

FÖRMYNDARE 2 (som gett den muntliga fullmakten)

FULLMAKTENS OMFATTNING (V g stryk åtgärd som inte omfattas av fullmakten)

Namn

Adress till förmyndare 2 ifylls på sidan 2

• Öppna inlåningskonto
• Öppna fondkonto
• Öppna Ungdomskonto med egen uttagsrätt
• Ansluta bankkort Mastercard ung
• Ansluta funktionen kontaktlösa kortbetalningar
• Ansluta kort på kort
• Ansluta Internetbanken ung med möjlighet att öppna e-sparkonto och att ladda ner Appen
• Ansluta Ladda kontantkort mobil
• Ansluta telefontjänsten självbetjäning (från 13 år)
• Ansluta Swish med möjlighet att begränsa och utöka:

• beloppsgräns
• att betala till företag/organisationer och/eller e-handla

• Ansluta Mobilt BankID
• Ansluta Ladda och köpa
• Genomför kundkännedom, KYC, för den omyndige

UTTAGSRÄTT

Alla produkter förutsätter att den underårige har ett Ungdomskonto med egen uttagsrätt.

Stryk de alternativ som inte ska gälla:
1. Ungdomskontot ska enbart disponeras av den underårige.

2. Ungdomskontot ska disponeras av den underårige eller förmyndarna var för sig.

Gör du inget val disponeras kontot enbart av den underårige.

INTYG OM MUNTLIG FULLMAKT MELLAN FÖRMYNDARE
Genom att underteckna det här dokumentet intygar du att du har fått den andra förmyndarens muntliga samtycke
att skaffa ovanstående produkter till den underårige och teckna de avtal som följer med produkterna. Samtycket 
omfattar också den underåriges och förmyndarnas rätt att var för sig beställa ersättningskort för bankkortet.

Efter undertecknandet kommer banken skriftligen att informera den andra förmyndaren om att du har utfärdat in-
tyget och vad det innebär. Den andra förmyndaren kan då invända mot intyget genom att kontakta banken.
Banken kommer då att återkalla produkterna.

FÖRBINDELSE
Om det visar sig att den andra förmyndaren inte gett dig muntlig fullmakt att skaffa ovanstående produkter 
och teckna de avtal som följer med dem, förbinder du dig att ersätta banken för all den skada i form av skade-
stånd m.m. till den underårige samt bankens kostnader och utlägg i övrigt.

UNDERSKRIFT FÖRMYNDARE 1
Datum Namnteckning

BANKENS 
NOTERINGAR

Förmyndarskap kontrollerat
Adress till förmyndare 2 kontrollerad
Kopia hemskickad till förmyndare 2

Datum Sign

SignID-handlingens nummerSIS-märkt 
ID-kort Körkort

Svenskt 
EU-pass

Nationellt 
ID-kort

Förmyndare 1:s ex
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