UTLÅTANDE AV PERSON SOM
FÖRESLÅS BLI FÖRORDNAD EN
INTRESSEBEVAKARE
IFYLLS AV MYNDIGHETEN
Ankomstdatum

1. PERSON SOM GER UTLÅTANDE
Släktnamn
Alla förnamn

Personbeteckning

Adress
Postnummer

Postanstalt

Telefon

E-postadress
Jag ger mitt samtycke till att beslutet tillkännages mig elektroniskt via
Suomi.fi-meddelanden eller per krypterad e-post.

2. SKÖTSEL AV EKONOMISKA ANGELÄGENHETER
Vem har hittills skött dina ekonomiska angelägenheter?
Släktnamn
Alla förnamn

Personbeteckning

Har det förekommit problem med skötseln av dina ekonomiska angelägenheter?
Anser du att du behöver hjälp av en intressebevakare med att sköta din egendom och ekonomiska angelägenheter?
Ja

Nej

Motivering:

Om du anser att du inte behöver en intressebevakare, hur är det meningen att dina pengaärenden ska skötas?

3. EKONOMISK SITUATION
Inkomster (euro/mån.)
Regelbundna utgifter (tot. euro/mån.)
Egendom i stora drag (kvantitet och kvalitet):
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Bankkonto
Bank som personen använder
Fastighet

Värdepapper

Bostadslägenhet

Övriga placeringar

Annat:

Skulder
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4. UTLÅTANDE
Jag ger mitt samtycke till förordnandet av en intressebevakare
Jag ger inte mitt samtycke till förordnandet av en intressebevakare
5. FÖRSLAG TILL INTRESSEBEVAKARE
Svara även om du motsätter dig förordnandet av intressebevakare.
Allmän intressebevakare
Privatperson – personuppgifter:
Släktnamn

Alla förnamn

Förhållande till person som föreslås bli förordnad en intressebevakare.

Personbeteckning

Adress
Postnummer

Postanstalt

Telefon

E-postadress

Godkänner du att en allmän intressebevakare förordnas till din intressebevakare ifall att personen du föreslagit inte tar emot uppdraget
eller att personen på någon annan grund inte kan förordnas till din intressebevakare?
Ja
Nej
6. INTRESSEBEVAKARENS UPPDRAG
Skötsel av egendom och ekonomiska angelägenheter
Enskilt ärende/annat uppdrag (Enskilt ärende kan vara t.ex. fastighetsförsäljning eller arvskifte i fall dagliga rutiner kan skötas utan
intressebevakare):

7. INTRESSEBEVAKNINGENS LÄNGD
Tills vidare
För viss tid, till exempel 2 år:

8. ÖVRIGA ÅSIKTER
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Övriga åsikter. Fortsätt vid behov på skilt papper.
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9. UNDERSKRIFT AV PERSON SOM FÖRESLÅS BLI FÖRORDNAD EN INTRESSEBEVAKARE
Jag är medveten om att jag vid förmyndarmyndigheten kan ta del av handlingar som inkommit i ärendet
Ort och tid

Underskrift

Namnförtydligande
10. KONTAKTUPPGIFTER FÖR PERSONEN SOM HJÄLPTE MED ATT FYLLA I BLANKETTEN
Jag har bistått personen som hörts med att fylla i denna blankett. Jag försäkrar att jag har ifyllt blanketten i enlighet med den berörda
personens uttalande och vilja.
Släktnamn
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Alla förnamn

Förhållande till person som föreslås bli förordnad en intressebevakare

Adress
Postnummer

Postanstalt

Telefon

E-postadress
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