
 

 

 
 

 
  

 

      
    

     
 

    
 

  
   

 
   

 
        

 

 

 

 

 

 

 

  
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

HÖGLANDETS 
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET 
Aneby· Eksjö· Nässjö· Sävsjö· Vetlanda 

Intyg av bank eller finansinstitut 
Uppgift om konto- och eller fondinnehav 
Intyget ska fyllas i av bankpersonalen inte av ställföreträdaren. Intyget lämnas av 
ställföreträdaren tillsammans med tillgångsförteckningen till överförmyndaren. 

Huvudman: 
Huvudmannen ska ha tillgång till minst ett konto. 
Ställföreträdare ska ha tillgång till ett konto som inte är överförmyndarspärrat. 
Ytterligare konton, exempelvis för sparande eller värdepapper och eller fonder, ska vara 
överförmyndarspärrade för ställföreträdaren. 

Följande bankkonton har huvudmannen. 
Notera med ett X om dessa har spärrats enligt 14 kapitlet 8 § föräldrabalken (så kallad 
överförmyndarspärr). 

Följande fonder, kapitalförsäkringar, värdepapper, depå och liknande sparformer har 
huvudmannen. 
Notera med ett X om dessa har spärrats enligt 14 kapitlet 8 § föräldrabalken (så kallad 
överförmyndarspärr). 

Datum__________________________________________________________________ 

Bank eller finansinstitut_____________________________________________________ 

Underskrift av 
banktjänsteman___________________________________________________________ 

Höglandets överförmyndarverksamhet 
Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda 
Besöksadress: Storgatan 7A, Vetlanda 
Kommun.vetlanda.se, overformyndaren@vetlanda.se 
Telefon 0383-971 72 

mailto:overformyndaren@vetlanda.se
https://Kommun.vetlanda.se
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