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Uttag av medel från bankräkning med
överförmyndarspärr
Tillståndet gäller tre veckor från denna dag. 
Tillstånd för årsbelopp gäller till dess annorlunda föreskrives.
Tillstånd lämnas för Eder att uppsäga och lyfta nedanstående bankmedel
God man/Förvaltare/Förmyndare
Överförmyndarens/Överförmyndarnämndens underskrift
Engångsbelopp
Belopp per månad, högst
Belopp per år, högst
(Namn)
(Utdelningsadress)
(Postnummer och postort)
TILLSTÅND                  
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