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FULLMAKT DÖDSBO
Observera att endast en fullständigt ifylld ansökan kommer att kunna behandlas.
GILTIGHETSTID (fr o m – t o m)
TILLSVIDARE

DÖDSBO
FÖRNAMN

EFTERNAMN

PERSONNUMMER
_

FULLMAKTSGIVARE
FULLMAKTSGIVARE, FÖR- OCH EFTERNAMN (textas)

PERSONNUMMER
_

UTDELNINGSADRESS

POSTNUMMER OCH ORT

TELEFONNUMMER

OMBUD
OMBUD, FÖR- OCH EFTERNAMN (textas)

PERSONNUMMER
_

UTDELNINGSADRESS

POSTNUMMER OCH ORT

TELEFONNUMMER

FULLMAKTENS OMFATTNING
FULLMAKTEN GÄLLER FÖR AVSLUT AV SAMTLIGA DÖDSBOETS KONTON I FOREX BANK. FULLMAKTEN UPPHÖR ATT GÄLLA NÄR DÖDSBOETS KONTON ÄR AVSLUTADE

JAG VILL ATT UTBETALNING GÖRS TILL KONTO
BANK			

KONTONUMMER (inklusive clearingnummer)
_

UNDERSKRIFT

Jag ger ovan angiven/angivna ombud fullmakt att på mina vägnar, i min egenskap av delägare i angivet dödsbo, företräda mig i de ärenden som kryssats för under
fullmaktens omfattning.
ORT & DATUM

UNDERSKRIFT FULLMAKTSGIVARE

NAMNFÖRTYDLIGANDE FULLMAKTSGIVARE

OVANSTÅENDE FULLMAKTSGIVARES EGENHÄNDIGA NAMNTECKNING BEVITTNAS

OVANSTÅENDE FULLMAKTSGIVARES EGENHÄNDIGA NAMNTECKNING BEVITTNAS

NAMNFÖRTYDLIGANDE

NAMNFÖRTYDLIGANDE

UTDELNINGSADRESS

UTDELNINGSADRESS

POSTNUMMER OCH ORT

POSTNUMMER OCH ORT

TELEFONNUMMER

TELEFONNUMMER

FOREX Bank, Kornhamnstorg 4, se -111 27 Stockholm
telefon: 0771-22 22 21 | www.forex.se
Styrelsens säte i Stockholm. Org nr 516406-0104
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INFORMATION OM FOREX FULLMAKT DÖDSBO
• Fullmakten gäller enbart för ombudets (fullmaktshavarens) rätt att företräda fullmaktsgivaren
i angelägenheter som rör dödsboet.
• Fullmakten gäller endast tillsammans med registrerad bouppteckning efter den avlidne och
i förekommande fall laga kraftvunnet testamente.
• Dödsbo företräds av samtliga dödsbodelägare gemensamt. Dessa framgår av registrerad
bouppteckning. Dödsbodelägarkretsen kan förändras av testamente.
• Samtliga dödsbodelägare ska signera avslutsblanketten, eller företrädas av ombud som
skickar in fullmakt i original för att avslutet ska kunna utföras av banken.
Använd en fullmakt för varje dödsbodelägare som inte signerar avslutsblanketten.
• Fullmakten gäller fram tills dess att dödsboets konton har avslutats, därefter upphör den
att gälla.
• Fullmakten upphör att gälla vid fullmaktgivarens och/eller ombuds dödsfall.
• Om fullmaktsgivaren försätts i konkurs eller får förvaltare förordnad för sig inskränks
fullmaktens omfattning eller upphör att gälla.
• Banken förbehåller sig rätten att avgöra om fullmakten kan godkännas.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter som FOREX Bank behandlar och registrerar avseende ifylld fullmakt kommer att
registreras och behandlas i det datasystem som FOREX Bank och dess koncern vid var tid använder
och som behövs för att tillhandahålla och administrera produkter och tjänster som ifylld fullmakt berör.
Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som FOREX Bank samarbetar med för
sin verksamhet.
Personer vars personuppgifter behandlas har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter
som FOREX Bank har om honom eller henne. I dessa fall ska personen inkomma med en skriftlig,
egenhändigt undertecknad begäran om detta och skicka denna till:
FOREX Bank AB, Kornhamnstorg 4, 111 27 Stockholm
Samma adress som ovan kan även ta emot begäran om rättelse av personuppgift.
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