Engångsfullmakt för föräldrar
Produkter som underårig kan använda själv
och/eller som disponeras av förmyndaren/na

i

Observera! Det här är en engångsfullmakt som endast gäller för ett tillfälle.
Fullmakten gäller gentemot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken.
För instruktioner, se sidan 2.

1. Underårigs uppgifter
Namn

Personnummer

2. Fullmaktens omfattning - kryssa för det/de alternativ som ska gälla.
Undertecknad förmyndare för den underårige ger härmed fullmakt till den andra förmyndaren (fullmaktstagaren)
att för den underåriges räkning och/eller egna nyttjande teckna följande produkter i banken.
Fullmakten omfattar även att, i förekommande fall, lämna intygande om den underåriges skatterättsliga hemvist.
2.1 Öppna konto/depå (som disponeras av förmyndarna)
Privatkonto
Enkla sparkonto
Fondkonto
Servicekonto
Depå
2.2 Tjänster som den underårige får använda själv

Investeringssparkonto
Placeringskonto

a) SEB:s ungdomsapp
SEB:s ungdomsapp laddas ned separat. Här ska de konton den underårige får använda själv i appen väljas.

Privatkonto
Enkla Sparkontot
Tillgång till kontoinformation i mobil app för ovanstående konton
Möjlighet att flytta pengar i mobil app mellan ovanstående konton
b) Digitala tjänster

Swish
c) Säkerhetslösningar

Mobilt BankID

Digipass

(Välj mobilt BankID som behövs för Swish och SEB:s ungdomsapp eller båda säkerhetslösningarna.
Digipassen används som alternativ inloggning om man exempelvis byter mobil.)

Bankkort SEB Debit

(inkluderar att beställa ersättningskort)

d) Kort

SEB Maestro

3. Förmyndare som får fullmakt
Namn

Personnummer

4. Underskrift förmyndare som ger fullmakt
Ort, datum
Signering

Namnförtydligande

Telefon

Personnummer

A7649 (AF) 171205

5. Fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning bevittnas
Ort, datum

Ort, datum

Signering

Signering

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Telefon

Telefon

Utdelningsadress (gata, box e.d.)

Utdelningsadress (gata, box e.d.)

Ortsadress (postnr, ortnamn)

Ortsadress (postnr, ortnamn)

Fylls i av banken
Kontor (clearingnr) Telefon (inkl. riktnr)

SIS-märkt ID-kort
Anvisningstext

Körkort
Nationellt ID-kort

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Handläggar-ID

Handläggare
ID-handlingens nummer

Sign

171206125628
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Så här fyller du i fullmakten
1. Underårigs uppgifter
Fyll i den underåriges namn och personnummer
2. Fullmaktens omfattning
2.1 Öppna konto/depå som disponeras av föräldrar
Fyll i om ni som föräldrar vill öppna konton och/eller depå till den underårige. Dessa
konton ser inte den underårige (om ni inte ger den underårige tillåtelse till det) och det är
ni som föräldrar som kan disponera dessa konton.
2.2 Tjänster som den underårige får använda själv
Det här är de tjänster som den underårige kan disponera själv i exempelvis appen SEB
Ung eller tillsammans med sina betaltjänster som betalkort och Swish.
a. SEB:s ungdomsapp
Här väljer ni om ni vill öppna nya konton som den underårige kan använda själv eller
använda befintliga (sätt ett kryss i rutan vid respektive konto om ni vill öppna nya
eller skriv i befintligt kontonummer på raderna). Kryssa också i rutorna för ett
medgivande till att den underårige får se kontoinformation på dessa konton och ha
möjlighet att föra pengar mellan de två konton ni angivit (i det fall den underårige
har både privatkonto och sparkonto).
b. Digitala tjänster
Om ni vill att den underårige ska ha möjlighet att föra pengar alternativt ta emot
pengar till/från andra konton än sina egna behövs tjänsten Swish.
c. Säkerhetslösningar
Mobilt BankID behövs för att ha möjlighet att använda SEB:s ungdomsapp och
Swish. Digipassen är en extra säkerhetslösning om barnet exempelvis byter mobil
eller om det mobila BankID:et krånglar.
d. Kort
Kryssa i om den underårige ska ha ett eget betalkort. Kortet fungerar som
betalmedel i butiker vid näthandel samt att ta ut kontanter i uttagsautomater.
3. Förmyndare som får fullmakt
Här fyller ni i namn och personnummer på den förälder som följer med den underårige till
banken (den förälder som får engångsfullmakt).
4. Underskrift förmyndare som ger fullmakt
Här fyller ni i uppgifter på den förmyndare som ger fullmakt.

A7649 (AF) 171205

5. Fullmaktgivarens egenhändiga namnteckning bevittnas
Namnteckning på den förmyndare som ger fullmakt ska bevittnas av två personer.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

171206125628
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