ANSÖKAN SAMTYCKE TILL
Skickas in till
Överförmyndarenheten PLACERING AV MEDEL
Umeå kommun
901 84 UMEÅ
Den enskilde (huvudman/omyndig)
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Telefon / mobil

mailadress

Ställföreträdare (god man/förvaltare/förmyndare)
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Telefon / mobil

Mailadress

Ställföreträdare (god man/förvaltare/förmyndare)
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Telefon / mobil

Mailadress

Skäl till ansökan om placering av medel – obligatorisk uppgift

För placering önskas uttag från följande konto
Uttag från konto nr

Bank

De placerade medlen ska insättas på följande konto
Insättes på konto nr

Bank

2019-03-20

Placering önskas enligt följande
Summa
Placeras i

Bilagor / Prospekt på placering
1

4

2

5

3

6

Övrigt

Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning ställföreträdare

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnteckning ställföreträdare

Namnförtydligande

Underskrifter (huvudman alternativt omyndig 16 år eller äldre)
Ort och datum

Namnteckning den enskilde (i förekommande fall)

Namnförtydligande

2019-03-20

Föräldrabalkens regler för placering av omyndigs tillgångar
12 kap 4 § st 1 föräldrabalken
Den enskildes medel skall i skälig omfattning användas för hans eller hennes
uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana
ändamål skall placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att
de ger skälig avkastning.
13 kap 5 § föräldrabalken
Den omyndiges tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren placeras i
1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,
2. skuldförbindelser som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank,
Svenska skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett
kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt
kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen
stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här
i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som
medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller
3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om
investeringsfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en
offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för
värdepappersfonder här i landet.
Den omyndiges tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas ut
mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio
procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.
13 kap 6 § st 1 föräldrabalken
Om överförmyndaren samtycker till det, får den omyndiges tillgångar placeras i
aktier och även i övrigt placeras på något annat sätt än som anges i 5 §.

2019-03-20

Föräldrabalkens regler för placering av vuxen huvudmans tillgångar
12 kap 4 § st 1 föräldrabalken
Den enskildes medel skall i skälig omfattning användas för hans eller hennes
uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana
ändamål skall placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att
de ger skälig avkastning.
14 kap. 5 § föräldrabalken
Den enskildes tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren placeras i
1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,
2. skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska Skeppshypotekskassan eller
av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett
annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som
väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra
kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra
skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga
fordringsägare, eller
3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om
värdepappersfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en
offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för
värdepappersfonder här i landet.
Den enskildes tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas ut mot
säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio
procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.
14 kap. 6 § st 1 föräldrabalken
Om överförmyndaren samtycker till det, får den enskildes tillgångar placeras i
aktier och även i övrigt placeras på något annat sätt än som anges i 5 §.
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