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FRAMTIDSFULLMAKTER OCH FÖRSÄKRING

Hur fungerar en framtidsfullmakt?  
Här kan du som fullmaktshavare läsa vad som gäller för  

framtidsfullmakter när du har kontakt med ett försäkringsbolag.

När börjar framtidsfullmakten att gälla? 
En framtidsfullmakt träder i kraft när den som har 
ställt ut fullmakten (fullmaktsgivaren) på grund av 
sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre 
kan ta hand om sina angelägenheter. 

Det är din uppgift som fullmaktshavare att bedöma 
när ett sådant tillstånd har inträtt. När du har be-
dömt att fullmakten har trätt i kraft ska du infor-
mera fullmaktsgivaren och make eller sambo samt 
närmaste släktingar.
 
Det kan också finnas ett krav i framtidsfullmakten 
att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i 
kraft. 
 
För att en fullmakt ska vara giltig ska vissa formkrav 
vara uppfyllda. På Konsumenternas Försäkringsbyrås 
webbplats, konsumenternas.se, finns mer informa-
tion. 

Förvara fullmakten på ett säkert ställe
Innan fullmakten har trätt i kraft bör den förvaras på 
ett säkert ställe. Försäkringsbolagen har tyvärr ingen 
möjlighet att förvara framtidsfullmakten åt dig.

Vad omfattar fullmakten?
Innehållet i en framtidsfullmakt kan se olika ut. Full-
makten kan gälla både för personliga och ekonomis-
ka angelägenheter. Den kan vara generellt utformad, 
den kan omfatta vissa områden och den kan exklu-
dera vissa åtgärder. 

En fullmaktsgivare kan ha skrivit flera framtidsfull-
makter för olika åtgärder. 

 
 
 
 
 

Flera fullmaktshavare för samma fullmakt
Flera personer kan vara fullmaktshavare för en 
fullmakt. Om ni är flera fullmaktshavare bör du 
kontrollera om fullmaktsgivaren har angett om ni 
kan hantera fullmakten var för sig, tillsammans eller 
i någon turordning.

I kontakter med försäkringsbolag kan du till exempel 
hjälpa fullmaktsgivaren med följande:

      • nyteckning av vissa försäkringar 
           (till exempel hemförsäkring) 
      • uppsägning av försäkring 
      • fondbyte
      • underskrift av levnadsintyg
      • ärenden kring utbetalning.

Stäm av med försäkringsbolaget vad som gäller i 
ditt fall. Försäkringsbolaget kan även hjälpa dig med 
information kring fullmaktsgivarens försäkringar.

Vad ska jag tänka på?
Tänk på att alla åtgärder du genomför ska vara i 
fullmaktsgivarens intresse. Du får till exempel inte 
företräda fullmaktsgivaren om du eller någon till dig 
närstående kan ha ett motstridigt intresse.
 
I kontakter med försäkringsbolaget  
rekommenderas att du:
      • bifogar en vidimerad kopia av fullmakten
      • bifogar en vidimerad kopia av  
 din id-handling. 

För vissa ärenden kan också krävas att du har en 
vidimerad kopia av fullmaktsgivarens id-handling.

http://konsumenternas.se

