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Bilag 1: Koncepter for fremtidsfuldmagter 

Du kan tage udgangspunkt i de følgende koncepter for fremtidsfuldmagter, når du skal udforme din 
fremtidsfuldmagt.  
  
A. Fuldmagt til alle personlige og økonomiske forhold   
Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine personlige og økonomiske forhold og giver min(e) 
fremtidsfuldmægtig(e) ret til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og mine 
økonomiske forhold og formue.     
  
Fremtidsfuldmægtigen(e) er bl.a. berettiget  - men ikke begrænset  - til på mine vegne at indgå retshandler og 
kontrakter af enhver art, gennemføre bankforretninger af enhver art, inddrive mine udestående fordringer, anlægge 
retssager og indgå forlig, pantsætte og sælge min faste ejendom, ansøge om offentlige ydelser, sørge for belåning 
af mine aktiver, herunder omprioritering vedrørende fast ejendom, mv. 
  
Fremtidsfuldmægtigen(e) er endvidere berettiget til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige 
forhold og varetage mine forhold over for offentlige myndigheder, herunder ansøge om offentlige ydelser og 
hjælpeforanstaltninger, påklage afgørelser, anmode om aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min person, 
herunder mine helbredsforhold, mv. 
  
Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal 
kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og 
ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshuset 
hjemmeside.]  
  
[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med 
navns nævnelse angive det her.  
Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, 
hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.  
OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug for 
indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1).] 
  
[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du skal 
endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om til det er en betingelse for ikraftsættelse af 
fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, 
skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn i Justitsministeriets 
vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshuset hjemmeside.]
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B. Fuldmagt til alle personlige forhold   
Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine personlige forhold og bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til 
på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og varetage mine forhold over for 
offentlige myndigheder, herunder bl.a.  - men ikke begrænset  - til at ansøge om offentlige 
hjælpeforanstaltninger, påklage afgørelser, anmode om aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min 
person, herunder mine helbredsforhold, m.v. 
  
Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at 
fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du 
kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, 
som du bl.a. kan finde på Familieretshuset hjemmeside.]  
  
[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du 
med navns nævnelse angive det her.  
Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som 
fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.  
OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug 
for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1).] 
  
[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du 
skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om til det er en betingelse for ikraftsættelse af 
fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde 
fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det 
private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på 
Familieretshuset hjemmeside.] 
  
C. Fuldmagt til alle økonomiske forhold   
Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine økonomiske forhold og bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) 
til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine økonomiske forhold og formue, herunder bl.a.  - 
men ikke begrænset til  - at indgå retshandler og kontrakter af enhver art, gennemføre bankforretninger 
af enhver art, inddrive mine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig, pantsætte og 
sælge min faste ejendom, ansøge om offentlige ydelser, sørge for belåning af mine aktiver, herunder 
omprioritering vedrørende fast ejendom, m.v.  
  
 [Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at 
fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du 
kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, 
som du bl.a. kan finde på Familieretshuset hjemmeside.]  
  
[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du 
med navns nævnelse angive det her.  
Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som 
fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.  
OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug 
for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1).] 
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[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du 
skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om til det er en betingelse for ikraftsættelse af 
fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde 
fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det 
private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på 
Familieretshuset hjemmeside.] 
  
D. Fuldmagt til ét eller flere specifikke forhold   
Denne fremtidsfuldmagt bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til på mine vegne at [beskriv forholdene 
præcist].   
  
[Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at 
fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du 
kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, 
som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside.]   
  
[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du 
med navns nævnelse angive det her.  
Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som 
fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.  
OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug 
for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1).] 
  
[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du 
skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om til det er en betingelse for ikraftsættelse af 
fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde 
fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det 
private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på 
Familieretshuset hjemmeside.] 
  
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

https://www.familieretshuset.dk/persondata
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Bilag 1: Koncepter for fremtidsfuldmagter 
Du kan tage udgangspunkt i de følgende koncepter for fremtidsfuldmagter, når du skal udforme din fremtidsfuldmagt. 
 
A. Fuldmagt til alle personlige og økonomiske forhold  
Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine personlige og økonomiske forhold og giver min(e) fremtidsfuldmægtig(e) ret til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og mine økonomiske forhold og formue.    
 
Fremtidsfuldmægtigen(e) er bl.a. berettiget  - men ikke begrænset  - til på mine vegne at indgå retshandler og kontrakter af enhver art, gennemføre bankforretninger af enhver art, inddrive mine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig, pantsætte og sælge min faste ejendom, ansøge om offentlige ydelser, sørge for belåning af mine aktiver, herunder omprioritering vedrørende fast ejendom, mv.
 
Fremtidsfuldmægtigen(e) er endvidere berettiget til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og varetage mine forhold over for offentlige myndigheder, herunder ansøge om offentlige ydelser og hjælpeforanstaltninger, påklage afgørelser, anmode om aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsforhold, mv.
 
Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshuset hjemmeside.] 
 
[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her. 
Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven. 
OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1).]
 
[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om til det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshuset hjemmeside.]
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B. Fuldmagt til alle personlige forhold  
Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine personlige forhold og bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og varetage mine forhold over for offentlige myndigheder, herunder bl.a.  - men ikke begrænset  - til at ansøge om offentlige hjælpeforanstaltninger, påklage afgørelser, anmode om aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsforhold, m.v.
 
Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshuset hjemmeside.] 
 
[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her. 
Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven. 
OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1).]
 
[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om til det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshuset hjemmeside.]
 
C. Fuldmagt til alle økonomiske forhold  
Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine økonomiske forhold og bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine økonomiske forhold og formue, herunder bl.a.  - men ikke begrænset til  - at indgå retshandler og kontrakter af enhver art, gennemføre bankforretninger af enhver art, inddrive mine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig, pantsætte og sælge min faste ejendom, ansøge om offentlige ydelser, sørge for belåning af mine aktiver, herunder omprioritering vedrørende fast ejendom, m.v. 
 
 [Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshuset hjemmeside.] 
 
[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her. 
Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven. 
OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1).]
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[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om til det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshuset hjemmeside.]
 
D. Fuldmagt til ét eller flere specifikke forhold  
Denne fremtidsfuldmagt bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til på mine vegne at [beskriv forholdene præcist].  
 
[Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside.]  
 
[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her. 
Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven. 
OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1).]
 
[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om til det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshuset hjemmeside.]
 
Behandling af personoplysningerFamilieretshuset 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
	Navn: 
	Personnummer: 
	Navn: 
	Personnummer: 
	Navn: 
	Personnummer: 
	Navn: 
	Personnummer: 
	Navn: 
	Personnummer: 
	Navn: 
	Personnummer/ CVR: 
	PrintButton1: 



