
Journalnummer (udfyldes af Familieretshuset) 
 

Ansøgning om udbetaling af midler, der tilhører en person under værgemål

Oplysninger om værgen/værgerne

Telefonnummer i dagtimerne: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

E-mail: 
 

Navn:

Oplysninger om personen under værgemål

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

Navn: CPR-nummer:

Jeg søger om udbetaling af 

Ansøgning

Nærmere begrundelse for ansøgningen, herunder hvad pengene skal bruges til:

kr.

Økonomiske forhold hos den, der er under værgemål

kr.Den årlige bruttoindtægt udgør

Forsørgeres indtægt 
Hvis midlerne tilhører et barn under 18 år, skal du oplyse forsørgerens indtægt. Hvis der er to forsørgere, der bor sammen, 
skal du oplyse den samlede bruttoindtægt. 

kr.Forsørgernes årlige bruttoindtægt udgør



Underskrifter 
En voksen under værgemål og et barn, der er fyldt 15 år, skal også underskrive ansøgningen, hvis den pågældende forstår, 
hvad sagen drejer sig om. 
Værgens/værgernes underskrift:

Evt. underskrift fra den, der er under værgemål/barn fyldt 15 år: 
 

Dato: 
 

Dato: 
 

Såfremt der er fælles forældremyndighed, skal begge værger underskrive ansøgningen. 
  
Bilag, du skal sende med: 
  
 - Kopi af sidste årsopgørelse fra SKAT for den, du er værge for  
 - Kopi af sidste årsopgørelse fra SKAT for eventuelle forsørgere  
  
Du skal sende ansøgningen til den forvaltningsafdeling, hvor midlerne er anbragt. Hvis den, du er værge for, ikke har midler i 
en forvaltningsafdeling, skal du sende ansøgningen til Familieretshuset.

Resten af blanketten udfyldes af forvaltningsafdelingen

Oplægges

Kapitalen udgør kroner:

Depot nr.:

Renten, der årligt udgør ca.                                 kr.  og udbetales til (sæt kryds)

Ansøgningen behandles af:

Værgen

Seneste ansøgning
BevilgetBeløb

Beløb BevilgetDato

Dato Formål

Formål

Behandling af personoplysninger 
Familieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og databeskyttelsesforordningen 
gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset. 
Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/persondata 
 

http://www.familieretshuset.dk/persondata
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