Överförmyndarnämnden

Ansökan enligt 13 kap 12 § / 14 kap. 13 § föräldrabalken
avser samtycke upptagande av lån, borgensåtagande eller ställande av säkerhet

Denna ansökningshandling använder du som god man/förvaltare/förmyndare om:
 Du för huvudmannens räkning/den omyndiges vill uppta lån eller företa någon annan
rättshandling som innebär att huvudmannen sätts i skuld
 Du för huvudmannens räkning/den omyndiges vill ingå en borgensförbindelse
 Du för huvudmannens räkning/den omyndiges vill ställa den enskildes egendom som
säkerhet för den enskildes eller någonannans förbindelse
Observera: Samtycke behövs inte för statliga lån avseende den enskildes hjälp till
bosättning eller utbildning. Samtycke behövs inte heller om lånet eller
borgensförbindelsen sker inom ramen för den enskildes rörelse som drivs med
överförmyndarens samtycke.
Följande bilagor skall medfölja ansökan
 Skuldebrevet eller lånehandlingen i orginal
 Borgensförbindelsen i orginal
 Pantbrev i orginal
 Samtycke från huvudmannen. Om det inte kan lämnas skall du bifoga läkarintyg som
styrker att huvudmannen inte förstår vad saken gäller.
 Om ansökan avser åtgärd för en underårig skall ett skriftligt yttrande bifogas denna
ansökningshandling eller vara underskrivet av denne, om den underårige fyllt 16 år.
Ställföreträdare (God man/förvaltare/förmyndare)
Namn

Personnummer

Adress

Tel bostad

Tel arbete

Postnummer

Ort

Tel mobil

e-postadress

Ställföreträdare 2 (God man/förvaltare/förmyndare)
Namn

Personnummer

Adress

Tel bostad

Tel arbete

Postnummer

Ort

Tel mobil

e-postadress
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Huvudman/Omyndig
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress

Postnummer

Ort

Tel mobil

e-postadress

Tel bostad

Tel arbete

För det fall ansökan rör ett borgensåtagande – rör det sig om en enkel borgen eller
proprieborgen?
Enkel borgen
Proprieborgen

Skäl till att åtgärden eller rättshandlingen bör vidtas (måste anges) och övrig information
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Bilagor
1

4

2

5

3

6

7

8

Om ansökan avser ett förmynderskap skall båda förmyndare underteckna
ansökningshandlingen. Detta gäller även för de fall då huvudmannen har flera
ställföreträdare.
Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning ställföreträdare

Namnteckning ställföreträdare

Namnteckning huvudman/omyndig *

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

* Gäller huvudman som förstår vad saken gäller och omyndig som fyllt 16 år.
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