Godkännande av avtal för underårig
avseende UF - Företagande
Anvisningar, var god vänd!
Personnummer

Namn och adress

Underårig
Telefon (även riktnr)

Personnummer

Namn och adress

Förmyndare
Telefon (även riktnr)

Personnummer

Namn och adress

Förmyndare
Telefon (även riktnr)

UF Företag
Verksamhet
Avtal/Tjänster

Namn

Bankens registreringsnummer

(stryk det som
ej omfattas av
godkännandet)

•
•
•
•

Företagskonto
Bankgiro
Internetbanken Företag med företagskopplad dosa
Telefonbanken Företag

Godkännande

Vi har, i egenskap av förmyndarna och företrädare för den underårige, tagit del av ovan angivna avtal/tjänster
samt därtill hörande allmänna villkor.
Vi har informerats om att för internetbankstjänsten är identifieringsmetoden företagskopplad internetdosa som ger
den underårige tillgång till UF-Företagets hela engagemang i banken.
Till grund för ingångna avtal mellan banken, företaget och den underårige samt dennes föräldrar finns protokollsutdrag
som ger den underårige tillträde till UF-företagets engagemang i banken. När UF-företagets avvecklar verksamheten
upphör samtliga ingångna avtal mellan banken, UF-Företaget och dessa företrädare. Vid avtalens upphörande ska
utlämnade internetdosor, blanketter och övrigt bankmaterial återlämnas.
VI GODKÄNNER HÄRMED OVAN ANGIVA AVTAL OCH ATT DE BLIR GÄLLANDE GENOM UNDERSKRIFT AV
DEN UNDERÅRIGE. VI ÄR INFÖRSTÅDDA MED ATT DESSA AVTAL GÄLLER LÄNGST ETT ÅR OCH SKA UPPHÖRA NÄR VERKSAMHETEN AVVECKLAS OCH ATT UTLÄMNADE INTERNETDOSOR, BLANKETTER MM SKA
ÅTERLÄMNAS TILL BANKEN.
Datum

Namnteckning

Datum

Namnteckning

Underskrift
Förmyndare

Bevittning

Bankens
noteringar*

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning bevittnas

Fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning bevittnas

Datum

Datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Adress

Adress

Telefon (även riktnr)

Telefon (även riktnr)

Inlämnad (datum och klockslag)

Inlämnad av (Namn + ID-kontroll, ID-kortsnummer anges)

P-id / Signatur

Aviserad per telefon/post

Registrerad

P-id / Signatur

Granskad

Legitimation

SIS-märkt
ID-kort

Körkort

Svenskt
EU-pass

Nationellt
ID-kort

ID-handlingens nummer

*Banken kontrollerar godkännandet och behandlar denna handling som en fullmakt. Notera när den inlämnats till banken, datum och
klockslag samt notera den ID-kontroll som utförts.
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Sign

Allmänna upplysningar samt anvisningar
Upplysningar


UF-Företag är inte en juridisk person. Företrädarna för UF-företaget är personligt ansvariga för alla
avtal och rättshandlingar som sker inom UF-företaget.



Den som är under 18 år, underårig, kan inte själv ingå rättshandlingar före myndighetsdagen.
Förmyndare ska därför alltid godkänna och lämna sitt medgivande till att omyndig ingår rättshandling
med banken.



Det är alltid förmyndarna GEMENSAMT som företräder den underårige.



Förmyndarna kan avsluta dessa avtal för den underårige i förtid genom skriftlig återkallelse eller
personligt bankbesök.



Om den underårige får förvaltare förordnad för sig kan dessa avtal komma att upphöra.



Detta Godkännande ska som huvudregel inlämnas i original av förmyndarna gemensamt vid
personligt besök på banken.



Banken förbehåller sig rätten att avgöra om detta godkännande kan godtas.

Anvisningar.


Den underåriges och förmyndarnas namn, adress, personnummer och telefonnummer anges i
angivna rutor.



I UF Företagande ingår de tjänster och produkter som anges under avtal/tjänster. Innehållet i dessa
framgår av särskilda avtal med därtill hörande allmänna villkor för varje produkt/tjänst.



Förmyndarna ska egenhändigt underteckna godkännandet och förtydliga sin namnteckning.



Förmyndarnas namnteckning ska bevittnas av två personer om godkännandet inte lämnas in på
banken av förmyndarna tillsammans.



Vittnena intygar att förmyndarna egenhändigt undertecknat godkännandet samt anger namnförtydligande,
adress samt telefonnummer.
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