Gjensidig fremtidsfullmakt
I henhold til vergemålsloven av 26. mars 2010 kap. 10
Undertegnede ektefeller, XX fnr. … og YY fnr. …, gir hverandre med dette en gjensidig
fullmakt til i fremtiden å representere hverandre, og handle på ektefellens vegne,
dersom ektefellen på grunn av skade, sykdom, sinnslidelse, demens eller alvorlig
svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.

1. Fullmaktens ikrafttredelse
Fullmakten trer i kraft fra det tidspunkt det foreligger erklæring fra lege på at
ektefellen ikke kan ivareta egne interesser. Fullmektigen har rett til å innhente
legeerklæring om ektefellens helsetilstand, for å godtgjøre at ektefellen er ute av
stand til å ivareta egne interesser.
Fullmektigen skal ved ikrafttredelse underrette ektefellen om fullmaktens
ikrafttredelse og om dens innhold.

2. Fullmektigens oppgaver
Fullmektigen skal ivareta alle personlige og økonomiske interesser, herunder bl.a.:
– betale ektefellens løpende utgifter, herunder foreta nødvendig
vedlikehold på felles bolig
– avhende felles bolig ved behov,
– avhende løsøregjenstander ektefellen ikke kan nyttiggjøre seg av,
– utbetale forskudd på arv (i henhold til testament),
– ta beslutninger om personlige forhold, herunder medisinsk
behandling.
Fullmektigen har råderett over alle eiendeler, herunder de fulle økonomiske og
juridiske rettigheter.

3. Disposisjonsfullmakt overfor bank og offentlige instanser
For å utføre sine oppgaver, gir jeg min fullmektig:
– rett til å disponere mine bankkontoer, herunder inngå avtale om bruk av
betalingstjenester knyttet til kontoene,
– rett til innsyn,
– rett til å fatte beslutninger og signere på mine vegne.

4. Fullmektigens plikter
Fullmektigen skal blant annet:
– handle i samsvar med fullmakten og fremme fullmaktgivers interesser og
rettigheter,
– høre fullmaktgiver, så langt det er mulig, før vedkommende treffer beslutninger.

5. Alternativ fullmektig
For det tilfellet at ektefellen ikke ønsker eller kan fungere som fullmektig, eller at
gjenlevende ektefelle også har behov for fullmektig, er det vårt ønske at vår felles sønn
NN, fnr… skal tildeles rollen som fullmektig.

6. Signaturer/eksemplarer
Fullmakten er underskrevet i tre originaler hvor ektefellene XX og YY, samt vår sønn
NN beholder ett eksemplar hver. En kopi oppbevares hos Codex Advokat Oslo AS.
Codex Advokat Oslo AS har ikke oppbevaringsplikt utover 10 år.

Sted / dato

XX

XX

***
Undertegnede vitner, som fullmaktsgiverne har godtatt, som er tilstede sammen og
som vet at dette dokumentet er en fremtidsfullmakt, bevitner herved at
fullmaktsgiverne var ved full sans og samling, og har skrevet under fremtidsfullmakten
av fri vilje mens vi har vært tilstede. Dette bevitner vi ved vår underskrift mens
fullmaktsgiverne er tilstede og etter fullmaktsgiverne sitt ønske. Vi er myndige,
ubeslektet og uforbundet med fullmektigen.

Sted / dato

Navn:
Født:

Navn:
Født:

Trenger du bistand til å tilpasse eller en opprette en fullmakt? Du kan ta kontakt med vårt kundesenter som vil kunne
sette opp en time med advokat. Snakk med oss!

