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Central 
instans 
blad

Blanketten sparas digitalt, arkiveras i 10 år

Huvudman/ 
Kontoinne-
havare

Från ovan 
huvudmans 
konto i 
Nordea

Till ovan 
huvudmans 
konto i 
Nordea

Spärr (Ja eller NejKontonummer

Summa:
Anledning 
till uttag

Juridisk 
ställföre-
trädare

Summa:

Denna blankett fylls i och bifogas tillsammans med Överförmyndarnämndens utfärdade Uttagsmedgivande och/
eller Arvodesbeslut. Observera att denna blankett endast är giltig tillsammans med någon av dessa blanketter.

Namn Personnummer

I egenskap av God Man ansöks om tillstånd att göra uttag från spärrat 
konto i Nordea Bank.

Utdelningsadress Postnummer och ort

Kontonummer Spärr (Ja eller Nej

Namn

Överförmyndarnämnd

Postnummer och ort

Utdelningsadress

Personnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort

Telefonnummer E-mail

Uttagsmedgivande och/eller Arvodesbeslut utfärdat av: 

Kronor

Kronor
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Från ovan huvudmans konto i Nordea
Till ovan huvudmans konto i Nordea
Summa:
Anledning till uttag
Juridisk ställföre-trädare
Summa:
Denna blankett fylls i och bifogas tillsammans med Överförmyndarnämndens utfärdade Uttagsmedgivande och/eller Arvodesbeslut. Observera att denna blankett endast är giltig tillsammans med någon av dessa blanketter.
I egenskap av God Man ansöks om tillstånd att göra uttag från spärrat konto i Nordea Bank.
Uttagsmedgivande och/eller Arvodesbeslut utfärdat av: 
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