Ansökan om samtycke gällande
placering eller skuldsättning

Omyndigt barn
Barnets namn

Barnets personnummer

Ansökan avser barn som ska:
Köpa aktier

Ange typ av aktier och bolagets namn

Placera i en kapitalförsäkring/investeringssparkonto

Ange vilken sparform det rör och vem som erbjuder den

Annan placering som kräver nämndens samtycke, specificera

Ansökan om placering av barnets tillgångar behöver endast göras om dessa tillgångar överstiger 8 gånger gällande års prisbasbelopp eller om ansökan rör
tillgångar som enligt föreskrift vid arvskifte, gåva eller förmånstagarförordnande vid dödsfall eller pensionssparande ska stå under särskild
överförmyndarkontroll.
Låna pengar

Ange långivarens namn och personnummer/organisationsnummer

Låna ut pengar

Ange låntagarens namn och personnummer/organisationsnummer

Ställa egendom som säkerhet

Ange vilken egendom och ändamålet med säkerheten

Ge understöd till anhöriga

Ange namn och personnummer för den som ska motta understöd

En ansökan om att barnet ska låna/låna ut pengar, ställa egendom som säkerhet eller ge understöd åt anhöriga behöver alltid lämnas in, oavsett värdet på
barnets tillgångar.

Belopp som ansökan avser:
Önskat belopp

Bank

Kontonummer

Var god vänd →

Besök

Postadress

Telefon

Internet

Turebergshuset
Turebergs torg 1

Överförmyndaravdelningen
Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna

08-579 217 20

www.sollentuna.se

Beskrivning av syftet med åtgärden
Ange varför det är i barnets bästa av vidta önskad åtgärd

Eventuellt yttrande från omyndig som fyllt 16 år
Jag vill lämna följande yttrande
Jag samtycker till att åtgärden genomförs
Jag samtycker inte till att åtgärden genomförs, motivera varför

Jag har lämnats tillfälle att yttra mig men har inget att tillägga
Ort och datum

Underskrift omyndigt barn

Om båda föräldrarna är förmyndare för barnet så ska båda föräldrarna skriva under ansökan. Om barnet har fyllt 16 år
ska även barnet ges möjlighet att underteckna ansökan.
Underskrift förmyndare
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Till ansökan ska bifogas:
• Information om risk/förväntad avkastning vid aktieköp eller andra investeringar
• Avtal om skuldförbindelse i original vid upptagande av lån etc.

