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Fullmaktsgivaren ska egenhändigt underteckna fullmakten och förtydliga sin namnteckning. Fullmaktsgivarens namnteckning 
bevittnas av två personer. Vittnena intygar att fullmaktsgivaren egenhändigt undertecknat fullmakten samt anger namnför-
tydligande, adress samt telefonnummer. 

Blad 1 (1)

C

Ort och datum

Central 
instans  
blad

Fullmaktsgivarens underskrift

Härmed ger jag ovan angivet ombud rätt att å mina vägnar företräda mig i min egenskap av dödsbodelägare i ovan 
angivet dödsbo. Vänligen markera vad fullmakten avser.

Fullmakt för dödsbo

Ävensom rätt att avsluta sådana konton

Rätt att lösa in kontantavi/plus- och bankgiroavier och andra anvisningar

Bifogas "Avslut av dödsboets tillgångar i Nordea" blankett 7424, eller arkivera tillsammans med utförd transaktion på kontoret.

Namnförtydligande Telefonnummer

Uttag eller annat förfogande över medel på dödsboets bankkonton i Nordea Bank Abp, filial i Sverige.

Avyttring och/eller överflyttning av andelar i dödsboets fondkonton som förvaltas av fondbolag i Nordeakoncernen

Avyttring och/eller överflyttning av värdepapper på dödsboets värdepapperskonto hos Nordea Bank Abp, filial i Sverige. 

Namn

Namn

Personnummer

Personnummer
Dödsbo

Personnummer

Ombud
Namn

Fullmakts- 
givare

Tillträde till dödsboets bank-/servicefack i Nordea Bank Abp, filial i Sverige samt rätt att uppsäga avtal om sådant fack till 
upphörande

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195. 
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.

Fullmakts- 
givarens  
underskrift
bevittnas 

Fullmakts- 
givarens  
underskrift 

Postnummer och ort

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Underskrift

Namnförtydligande

Utdelningsadress

Underskrift

Namnförtydligande

Telefonnummer Telefonnummer
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Fullmaktsgivaren ska egenhändigt underteckna fullmakten och förtydliga sin namnteckning. Fullmaktsgivarens namnteckning bevittnas av två personer. Vittnena intygar att fullmaktsgivaren egenhändigt undertecknat fullmakten samt anger namnför-tydligande, adress samt telefonnummer. 
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C
Ort och datum
Central instans 
blad
Fullmaktsgivarens underskrift
Härmed ger jag ovan angivet ombud rätt att å mina vägnar företräda mig i min egenskap av dödsbodelägare i ovan
angivet dödsbo. Vänligen markera vad fullmakten avser.
Fullmakt för dödsbo
Ävensom rätt att avsluta sådana konton
Rätt att lösa in kontantavi/plus- och bankgiroavier och andra anvisningar
Bifogas "Avslut av dödsboets tillgångar i Nordea" blankett 7424, eller arkivera tillsammans med utförd transaktion på kontoret.
Namnförtydligande
Telefonnummer
Uttag eller annat förfogande över medel på dödsboets bankkonton i Nordea Bank Abp, filial i Sverige.
Avyttring och/eller överflyttning av andelar i dödsboets fondkonton som förvaltas av fondbolag i Nordeakoncernen
Avyttring och/eller överflyttning av värdepapper på dödsboets värdepapperskonto hos Nordea Bank Abp, filial i Sverige. 
Namn
Namn
Personnummer
Personnummer
Dödsbo
Personnummer
Ombud
Namn
Fullmakts-
givare
Tillträde till dödsboets bank-/servicefack i Nordea Bank Abp, filial i Sverige samt rätt att uppsäga avtal om sådant fack till upphörande
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195.
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.
Fullmakts-
givarens 
underskriftbevittnas 
Fullmakts-
givarens 
underskrift 
Postnummer och ort
Utdelningsadress
Postnummer och ort
Underskrift
Namnförtydligande
Utdelningsadress
Underskrift
Namnförtydligande
Telefonnummer
Telefonnummer
2020-01-14 P007 Text- och fältjuisteringar från (Simon Eriksson) AP 
2018-02-19 P006 Ändrad p g a LSP2, + ev byte av logga. AP
2014-09-10 P005 Textändringar. AP
2008-12-15 P004 Byte av rubrik. (Bo E Larsson, CI-Supporten) AP
2008-06-25 P003 Ny kryssruta tillagd.  LL
2007-03-28 P002 Konverterad + Obligatorisk skriv-ut-knapp Tina
2006-05-10 P001 Ny blankett *, uppdrag 2006-000612 AP

* Blanketten hör ihop med blankett 7424. 
Carina Wennberg
2007-03-28
Kontoservice, Gbg
Tina Hagström
Begäran om kontoavslut för dödsbo
P007
2008-06-25
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