
Fullmakt
FÖR SKÖTSEL AV DÖDSBOETS BANK- OCH PENNINGÄRENDEN I DANSKE BANK-KONCERNEN

FULLMAKT
Den befullmäktigade har rätt att företräda dödsboet vid skötseln av bankärenden: 
Välj ett alternativ i varje punkt.  
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Den avlidnes namn Den avlidnes personbeteckning Dödsdag

Befullmäktigad:

Ort och datum:

Den befullmäktigades underskrift och telefonnummer:

Namnförtydligande och personbeteckning:

FÅR FÅR INTE DEN BEFULLMÄKTIGADE HAR RÄTT ATT

01.  Få alla uppgifter som denne behöver för vilken tidpunkt som helst om den avlidnes bank- och vär-
deandelskonton, fondandelar, krediter, ansvar o.d. som finns i Danske Bank -koncernens bolag
(Danske Bank A/S, Finland filial, Danske Invest Fondbolag Ab).

02.  Överföra den avlidnes bankkonto eller -konton till följande person eller personer

(namn och personbeteckning):

03.  Använda den avlidnes bankkonton, överföra och ta ut kontomedel och säga upp eller avsluta
bankkonton som tillhört den avlidne.

04.  Säga upp de avtal som den avlidne har ingått om automatisk betaltjänst och direktdebitering
eller annan betalningstjänst.

05.  Sälja värdepapper som finns i dödsboets förvar och värdeandelar på dödsboets värdeandelskonto.

06.  Säga upp och avsluta dödsboets värdeandelskonton eller värdepappersförvar och därtill
anslutna skötselkonton.

07.  Öppna nya bank- och värdeandelskonton eller värdepappersförvar i dödsboets namn.

08.  Lösa in fondandelar som ägs av dödsboet samt med dödsboets tillgångar byta och teckna fonder
i de penningmarknadsfonder som anges i prislistan för Danske Invests fonder samt övriga kort-
räntefonder.

09.  Utföra uppdrag om överföring av värdeandelar och fonder i den nya ägarens namn utgående från
ett lagakraftvunnet arvskiftesinstrument eller en motsvarande åtkomsthandling.

10.  Styra posten avsedd för dödsboet till den adress som denne önskar.

11.  Öppna och tömma den avlidnes bankfack och säga upp avtalet om bankfacket.

Kontofullmakten gäller i Danske Banks samtliga servicekanaler, såsom webbanken, telefonbanken och på kontoren

FULLMAKTEN BÖRJAR GÄLLA
Fullmakten börjar gälla när:

1. samtliga dödsbodelägare och eventuella innehavare av besittningsrätten och/eller dispositionsrätten
(fullmaktsgivarna) har undertecknat denna fullmakt och fullmakten har lämnats till banken i original

2. den befullmäktigade har undertecknat denna fullmakt
3. den av magistraten bekräftade bouppteckningen och andra dokument som banken kräver för utredning av döds-

bodelägarna och eventuella innehavare av besittningsrätten och/eller dispositionsrätten, såsom släktutredningen
över den avlidne, har lämnats till banken och banken har haft tillräcklig tid på sig att gå igenom dessa dokument.

FULLMAKTEN UPPHÖR ATT GÄLLA
Fullmakten upphör att gälla om: 

• den befullmäktigade meddelar till banken att fullmakten ska återkallas
• en av fullmaktsgivarna meddelar till banken att fullmakten ska återkallas
• den befullmäktigade avlider
• dödsboet försätts i konkurs eller en boutredningsman utses för dödsboet.



FULLMAKTEN HAR GETTS FÖRE BOUPPTECKNINGEN 
Om fullmakten har getts innan bouppteckningen har förrättats, ska dödsbodelägarna försäkra för banken att de inte har 
kännedom om att den avlidne har upprättat ett testamente och inte heller om andra dokument som kan påverka delägar-
skapet, med undantag av följande dokument:

 testamenten daterade:  äktenskapsförord daterade:

meddelanden om arvsavsägelse  
eller överlåtelse av arvslott 

daterade: andra dokument daterade:

UNDERSKRIFTER AV SAMTLIGA DÖDSBODELÄGARE

Ort och datum: Ort och datum :

Underskrift och telefonnummer Underskrift och telefonnummer

Namnförtydligande och personbeteckning Namnförtydligande och personbeteckning 

Ort och datum: Ort och datum :

Underskrift och telefonnummer Underskrift och telefonnummer

Namnförtydligande och personbeteckning Namnförtydligande och personbeteckning 

Ort och datum: Ort och datum :

Underskrift och telefonnummer Underskrift och telefonnummer

Namnförtydligande och personbeteckning Namnförtydligande och personbeteckning 

Ort och datum: Ort och datum :

Underskrift och telefonnummer Underskrift och telefonnummer

Namnförtydligande och personbeteckning Namnförtydligande och personbeteckning 

Fullmaktsgivarnas underskrifter fortsätter i bilagan.

Fullmakten ska återkallas på så sätt att banken på ett tillförlitligt sätt kan identifiera den person som meddelar om återkallelsen. 
• Fullmakten upphör inte att gälla förrän banken och/eller fondbolaget har haft rimlig tid på sig att vidta de interna

åtgärder som informationen om återkallelsen förutsätter. Banken och/eller fondbolaget har rätt att genomföra de 
bestämmelser, uppdrag och instruktioner som den befullmäktigade har gett innan fullmakten upphört att gälla. 

• Om fullmaktsgivaren är minderårig eller annars under intressebevakning eller avlider efter att ha gett fullmakten, kan var 
och en av intressebevakarna eller dödsbodelägarna ensam besluta om återkallelse av fullmakten och delge banken detta. 

• Banken och/eller fondbolaget har rätt men inte skyldighet att informera fullmaktsgivarna eller den befullmäktigade
om att fullmakten har upphört att gälla.

BANKEN FYLLER I
Identiteten har styrkts med hjälp av 

 Körkort  Pass Dokumentets nr, datum för beviljande/sista giltighetsdatum och beviljande myndighet 

Identitetskort utfärdat 
av polismyndigheten 

 FPA-kort  
med foto 

Underskrift av den person som har kontrollerat identiteten

Namnförtydligande av den person som har kontrollerat identiteten 

RÄTT ATT SPELA IN TELEFONSAMTAL:
Banken och/eller fondbolaget registrerar uppgifterna om den befullmäktigade och fullmakten. Banken och/eller fondbola-
get har rätt att spela in de telefonsamtal som förs med den befullmäktigade och använda inspelade samtal för att verifiera 
uppdrag, utveckla kundtjänsten och hantera risker samt som bevis i biläggande av eventuella tvister. Den befullmäktigade 
är medveten om att banken eller fondbolaget ska överlåta inspelningarna till myndigheterna på begäran.
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