Föräldrafullmakt
Fullmaktsnummer

i

Fullmakten gäller gentemot Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken.

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

Handläggar-ID

Handläggare

Underårig
Personnummer

Namn

Förmyndare
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Fullmaktens omfattning
Kryssa för det/de alternativ som ska gälla. OBS! Endast ett kryss per omfattning.
Jag, befullmäktigar härmed den andre förmyndaren att företräda mig beträffande den underårige i följande avseende/n
Envar av undertecknade förmyndare för den underårige, ger härmed den andre förmyndaren fullmakt att ensam å den underåriges vägnar

Giltighetstid
Kryssa för det alternativ som ska gälla.

Tills jag/vi skriftligen återkallar fullmakten
t.o.m.
Endast fr.o.m

i

Om ingen giltighetstid för fullmakten har angetts, gäller
fullmakten tills jag/vi skriftligen återkallar den hos
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

i

Fullmakten gäller inte för koncernkonto och därmed inte
heller för till koncernkontot anslutna underkonton.

Ombud har inte rätt att sätta annan i sitt ställe.

Fullmaktens omfattning
Kryssa för det/de alternativ som ska gälla. OBS! Endast ett kryss per omfattning.
Härmed ger jag/vi ovan angivna ombud fullmakt att på mina/våra vägnar
1.

- ta ut innestående medel på den underåriges följande konton i banken.
Kontonummer

Kontonummer

Kontonummer

- ta ut innestående medel på den underåriges nuvarande och blivande konton i banken.
2.

- få insyn i och få kännedom om disponibelt belopp på den underåriges följande konton i banken.
Kontonummer

Kontonummer

Kontonummer

- få insyn i och få kännedom om disponibelt belopp på den underåriges nuvarande och blivande konton i banken.
3.

- avsluta den underåriges följande konton i banken samt säga upp anslutningstjänster till kontona.
Kontonummer

Kontonummer

Kontonummer

- avsluta den underåriges nuvarande och blivande konton i banken samt säga upp anslutningstjänster till kontona.
4.

- förvärva fondandelar. Få insyn i, köpa och sälja andelar på den underåriges följande fondkonton i banken.
Kontonummer

Kontonummer

Kontonummer

- förvärva fondandelar. Få insyn i, köpa och sälja andelar på den underåriges nuvarande och blivande fondkonton i banken.
- kvittera och inlösa till den underårige ställda checkar, postväxlar, post- och bankgiroutbetalningar samt andra utbetalningshandlingar.
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6.

- förvärva finansiella instrument. Få insyn i, överlåta/sälja finansiella instrument, som är förtecknat i och/eller finns i den underåriges
följande depå/er i banken, samt förfoga över medel på nuvarande och blivande konto/n anslutna till depån/erna.
Depånummer

Depånummer

Depånummer

- förvärva finansiella instrument. Få insyn i, överlåta/sälja finansiella instrument, som är förtecknat i och/eller finns i den underåriges
nuvarande och blivande depå/er i banken, samt förfoga över medel på nuvarande och blivande konto/n anslutna till depån/erna.
Med finansiellt instrument förstås finansiellt instrument såsom det definieras i lagen om värdepappersmarknaden, d.v.s. överlåtbara värdepapper
som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, penningmarknadsinstrument och fondandelar. Finansiella derivatinstrument såsom
exempelvis optioner och terminer omfattas dock inte av denna fullmakt..
7.

- förvärva finansiella instrument. Få insyn i, överlåta/sälja finansiella instrument registrerat på den underåriges följande
VP-konton för vilka banken är kontoförande institut.
VP-kontonummer

VP-kontonummer

VP-kontonummer

- förvärva finansiella instrument. Få insyn i, överlåta/sälja finansiella instrument registrerat på den underåriges nuvarande
och blivande VP-konton för vilka banken är kontoförande institut.
Med finansiellt instrument förstås finansiellt instrument såsom det definieras i lagen om värdepappersmarknaden, d.v.s. överlåtbara värdepapper
som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, penningmarknadsinstrument och fondandelar. Finansiella derivatinstrument såsom
exempelvis optioner och terminer omfattas dock inte av denna fullmakt..

Observera att fullmakten endast gäller för det/de alternativ som kryssats för.
Fullmaktsgivarens/nas underskrift
Ort, datum

Ort, datum

Signering

Signering

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Fylls i av Banken
Legitimationskontroll (typ, nr, sign)

Legitimationskontroll (typ, nr, sign)

Fullmaktsgivarens/nas egenhändiga namnteckning/ar bevittnas
Ort, datum

Ort, datum

Signering

Signering

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Utdelningsadress (gata, box e d)

Utdelningsadress (gata, box e d)

Ortsadress (postnr, ortnamn)

Ortsadress (postnr, ortnamn)

Fylls i av Banken
Legitimationskontroll (typ, nr, sign)
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Legitimationskontroll (typ, nr, sign)
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Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om SEBs
behandling av personuppgifter, m.m.
Personuppgiftsansvarig:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB
Org.nr 502032-9081
106 40 Stockholm
Telefon 0771-365 365

A76f (AF) 170120

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en
kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i
övrigt i samband med en kundrelation. Uppgifterna behandlas av SEB för
ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att
SEB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.
Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för SEBs marknads- och
kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering,
t.ex. i riskberäkningsmodeller som SEB använder för att uppfylla
kapitaltäckningsregler. SEB kan också, om direktreklamspärr inte har
begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.
Vid inledande av kundrelation och vid vissa betalningar kan SEB komma att
kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som SEB enligt lag eller
myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att
kundrelation kan inledas och betalning genomföras.
Vid bankärenden som utförs via telefonsamtal, behandlas personuppgifter
för angivna ändamål genom att samtalen spelas in. Personuppgifter
behandlas också inom ramen för SEBs Internet- och mobiltjänster.
För att hålla personuppgifterna aktuella kan SEB komma att komplettera
dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, t.ex.
uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och
adressregister, SPAR.
Personuppgifter kan för angivna ändamål - med beaktande av reglerna om
banksekretess - komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen
eller till företag, såväl inom som utom EU/EES, som SEB-koncernen
samarbetar med, t.ex. Upplysningscentralen (UC), Bankgirocentralen och
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). I
vissa fall är SEB också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till
Polismyndighet, Finansinspektionen, Skatteverket och försäkringskassa.
Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som SEB
behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad begäran härom till SEB, PuL, 106 40 Stockholm. Till samma adress kan du
anmäla om du inte vill ha direktreklam från SEB eller begära rättelse av
felaktig eller ofullständig personuppgift.
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