Ansökan om uttag från spärrat konto
Föräldrabalken 14 kap 8 § 1,2

Ställföreträdare
Namn

Personnummer

Adress
Tel bostad

Tel arbete

Postnummer

Ort

Tel mobil

E-postadress

Huvudman
Namn

Personnummer

Adress
Tel bostad

Tel arbete

Bank

Postnummer

Ort

Tel mobil

E-postadress

Clearnr och kontonr

Summa (kr)
Ändamål

Överförs till bank

Clearnr och kontonr

Övriga upplysningar

Underskrifter
Ort och datum
Namnteckning huvudmannen1 (om det är möjligt)

Namnteckning ställföreträdare

Namnförtydligande

1

Vid särskild förordnad förmyndare, myndling som fyllt 16 år. Om huvudmannen eller myndlingen undertecknat ansökan
får han eller hon anses ha samtyckt till åtgärden och behöver inte yttra sig ytterligare.
Postadress
444 82 Stenungsund

Besöksadress
Strandvägen 15

Telefon
0303-73 00 00

Telefax
0303-73 82 35

E post
overformyndaren@stenungsund.se
www.stenungsund.se

Giro
Bg 430-7203

Org nr
21 20 00-1298

Uttag från spärrat konto 2 (2)
1

FB 14:8 Pengar som har satts in hos bank eller kreditmarknadsföretag får tas ut endast efter
samtycke från överförmyndaren.
Samtycke krävs dock inte vid uttag av
1. ränta, eller
2. pengar som behöver hållas tillgängliga för den enskildes uppehälle eller vården av hans eller
hennes egendom om den förordnade förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren vid
insättningen gjort förbehåll om att de får tas ut utan överförmyndarens samtycke.
1

Att enbart föra över medel från ett konto hos en bank till ett konto hos en annan bank genom en
transaktion mellan bankerna är inte att jämställa med att ta ut pengarna. En ren överföring mellan två
spärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan sålunda göras utan samtycke av
överförmyndaren. Beträffande uttag av huvudmannens bankmedel se vidare 9 kap. 5 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse. Ställföreträdaren har rätt att lyfta räntan på banktillgodohavanden och att ta
ut de medel som har satts in på konto med förbehåll. Är det fråga om belopp som behöver hållas tillgängliga
för en omyndigs uppehälle eller nytta i övrigt, får pengarna enligt punkt 2 sättas in med förbehåll att
ställföreträdaren får ta ut dem utan överförmyndarens tillstånd. Vid bedömning av beloppet inverkar bl.a. den
enskildes personliga förhållanden och tillgångar i övrigt. Här liksom i andra sammanhang får
sparsamhetsintresset inte ta överhanden när det gäller dispositionen av enskildas förmögenhetstillgångar.
Om det behövs för att trygga förvaltningen, kan överförmyndaren med stöd av föräldrabalken 14 kap 21 §
begränsa ställföreträdarens möjlighet att fritt ta ut vissa bankmedel. Han kan exempelvis besluta, att ett av
ställföreträdaren gjort förbehåll om fri lyftningsrätt inte längre skall gälla.

