ANSÖKAN OM SAMTYCKE
PLACERING AV TILLGÅNGAR
FÖRÄLDRABALKEN 14 kap 6 §
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Ansökan om samtycke till placering av tillgångar enligt Föräldrabalken 14 kap 6 §:
För den enskildes räkning får en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare endast med
överförmyndarens samtycke placera den enskildes tillgångar i aktier och även i övrigt placeras på
något annat sätt än som anges i 5 §.”
Huvudman/underårig
Namn

Personnummer

Förordnad förmyndare, god man eller förvaltare
Namn

Personnummer

Placering av pengar från konto
Från bank

Kontonummer

Summa angivet i kronor

Varför görs placeringen av kapitalet?

Hur kommer inköpet att påverka huvudmannens/den omyndiges ekonomi?
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Hur kommer placeringen att förvaltas i framtiden? Av vem sköts förvaltningen?

Hur bedömer du som ställföreträdare risken med placeringen?

Bilagor som ska bifogas ansökan:

□ Kontoutdrag på det överförmyndarspärrande kontot från vilket pengar till placering ska tas.
□ Samtycke från huvudman/underårig och närmast anhörigas inställning till placeringen av
kapitalet om det är möjligt att inhämta.

□ Placeringsförslag med samtliga villkor och uppgift om säkerhet och avkastning
Underskrift ställföreträdare

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga.
Datum

Underskrift ställföreträdare 1

Datum

Underskrift ställföreträdare 2

Underskrift huvudman/underårig(om över 16 år)

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga
Datum

Underskrift huvudman/underårig

Ansökan kommer att prövas inom 14 dagar efter det att komplett ansökan inkommit till överförmyndaren.
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