GODKÄNNANDE AV AVTAL FÖR OMYNDIG
AVSEENDE UF FÖRETAGANDE
För anvisning, var god vänd!
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Namn

Kundnummer (ifylles av banken)

Omyndig

Förmyndare

Förmyndare

UF Företaget
Är firmatecknare i företaget

Omyndigs
roll i UF
Företaget

Ja

Nej

Ska disponera företagets konto

Ja

Nej

Ska vara användare av företagets tjänster/produkter (enligt nedan)

Ja

Nej

Avtal tjänster/
produkter
(stryk de produkter/tjänster
som ej omfattas
av godkännandet)

• Företagskonto - transaktionskonto för in- och utbetalningar
• Internetbanken företag - med betal- och överföringstjänster (företagskoplad dosa) - Internetbanken
företag ger per automatik möjlighet att kunna använda Mobilbanken företag
• Telefonbanken företag - med personlig service
• Bankgiroanslutning - enligt erbjudande UF företag
• Swish företag - enligt erbjudande UF företag

Godkännande
och underskrift av
förmyndare

Jag/vi har, i egenskap av förmyndare för den omyndige, tagit del av information angående ovan angivna
avtal/tjänster samt därtill hörande villkor och vad det innebär om en omyndig får ta del av dessa tjänster.
Jag/vi har informerats om att för internetbanken är identifieringsmetoden företagskopplad dosa som ger
den omyndige tillgång till UF företagets hela engagemang i banken.
Jag/vi godkänner härmed ovan angivna avtal och att de blir gällande genom underskrift av den omyndige.
När UF företaget avvecklar verksamheten upphör samtliga ingångna avtal med banken, UF företaget och
dess medlemmar.
Jag/vi är införstådda med att dessa avtal gäller längst ett år och ska upphöra när UF verksamheten
avvecklas och att utlämnade Internetbanksdosor, blanketter mm ska återlämnas till banken.
Datum

Bevittning Fullmaktsgivarens
egenhändiga
namnteckning
bevittnas

Bankens
noteringar 1

Namnteckning

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Datum

Datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Adress

Adress

Telefon

Telefon

Inlämnad (datum, klickslag)

SIS-märkt
ID-kort

Legitimering

Körkort

Bekräftad (datum, klockslag)

Inlämnad av (namn, personnummer)

Svenskt
EU-pass
Bekräftad av (namn)

Nationellt
ID-kort

P-id/Signatur

ID-handlingens nummer

P-id/Signatur

P-id/Signatur

Granskad 2
1
2
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Banken kontrollerar godkännandet och behandlar denna handling som en fullmakt. Anteckna när fullmakten inlämnats till
banken, datum, klockslag samt den ID-kontroll som utförts.
Vid inlämnande av annan än förmyndare ska detta godkännande bekräftas enligt instruktion "Fullmakt 201.18".

Allmänna upplysningar
•

Ett UF företag är inte en juridisk person. Medlemmar i UF företaget är personligt ansvariga för
alla avtal och rättshandlingar som sker inom UF företaget.

•

Den som är under 18 år, omyndig, kan inte själv ingå rättshandlingar före myndighetsdagen.
Förmyndare ska därför alltid godkänna och lämna sitt medgivande till att omyndig ingår
rättshandlingar med banken.
o Förmyndarna kan avsluta dessa avtal för den omyndige i förtid.
o Förmyndarna företräder alltid den omyndige GEMENSAMT.

•

I UF erbjudandet ingår de tjänster och produkter som anges under punkten Avtal/Tjänster
med tillhörande allmänna villkor för varje individuell produkt/tjänst.

Anvisningar för blanketten
•

Blanketten Godkännande av avtal för omyndig avseende UF företagande ska vara
egenhändigt undertecknad av samtliga förmyndare.

•

Namnteckningen/-arna ska också vara
o Förtydligad
o Bevittnade av två personer

•

Blanketten tas med av den omyndige själv till UF företagets möte med banken.

Om den omyndige är firmatecknare/ska ha tillgång till UF företagets konton och tjänster:

•

SKA blanketten lämnas in på bankkontoret INNAN mötet med banken av förmyndare eller
omyndig.

•

Om den omyndige själv lämnar in godkännandet på banken kommer samtliga förmyndare
kontrollringas för att säkerställa godkännandet.
Notera! Telefonnummer för kontrollringning tas från officiella register. Finns inte alla
förmyndares telefonnummer registrerade i officiella register ska blanketten istället lämnas in
av förmyndare på bankkontoret.
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