FULLMAKT
FÖR SKÖTSEL OCH AVSLUT AV
DÖDSBOETS BANKÄRENDEN
Daily Services SE
Box 328
581 03 Linköping

Fullmakten gäller tillsammans med registrerad bouppteckning som banken hämtar från Skatteverket.
Fullmakten måste skickas in i original tillsammans med en kopia av fullmaktsgivarens ID-handling.
Dödsbo (den avlidne)
Namn och adress

Personnummer

Fullmaktsgivare (dödsbodelägare)
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Fullmaktshavare
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Dispositionsrätt
Fullmaktshavarna företräder dödsboet var för sig.

Fullmaktshavarna företräder dödsboet gemensamt.

Fullmaktens omfattning
Jag ger ovan angiven/angivna fullmaktshavare fullmakt att på mina vägnar i egenskap av dödsbodelägare i ovanstående dödsbo företräda mig
avseende nedan angivna åtgärder i Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Få information om och ta ut disponibelt belopp eller på annat sätt förfoga över medel på samtliga bankkonton som tillhör dödsboet.
Avsluta samtliga bankkonton som tillhör dödsboet samt avsluta till kontona anslutna betaltjänster t ex autogiro, kontokort och stående
överföringar.
Avsluta övriga dödsboets banktjänster.
Få kännedom om och försälja, överlåta eller på annat sätt förfoga över dödsboets innehav av fondandelar och värdepapper registrerade
t ex i depå, VP-konto ISK eller annat.
I samband med försäljning av värdepapper registrerade på VP-konto öppna en ny depå för dödsboets räkning varifrån försäljning kan ske.
Därefter ska depå avslutas.
Göra omplaceringar inom kapital- och pensionsförsäkringar samt IPS och, om möjligt, avsluta dessa. Eventuell utbetalning till dödsboet ska
göras till konto i dödsboets namn. Ovanstående gäller endast för försäkringar och IPS som saknar förmånstagare.
Ta emot och kvittera medel, värdehandlingar och annat som kan tillkomma dödsboet såsom till boet ställda checkar, postväxlar, bank- och
plusgiroavier samt andra anvisningar.
Tillträda dödsboets bankfack, omhänderta egendom i bankfacket och avsluta detsamma.
Betala dödsboets samtliga skulder.
Kvittera arvs- eller testamentslott.
I övrigt vidta åtgärder för förvaltning och avveckling av dödsboets tillgångar.

Fullmaktens giltighetstid
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Fr o m:

t o m:

Tillsvidare

Underskrifter av samtliga dödsbodelägare

Ort och datum

Namnteckning
Namnförtydligande
Danske Bank A/S, Danmark
Sverige Filial – Org.nr 516401-9811
Bolagsverket

Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28 – København
Erhvervsstyrelsen

