
Skandia 
106 55 Stockholm 
skandia.se 

Ansökan Sparkonto omyndig
Öppna ett tryggt kontosparande för ditt barn. Du kan enkelt sätta in och ta ut pengar som du 
vill, utan några avgifter. Börja månadsspara eller sätt in en valfri summa direkt. 

Fyll i ansökan redan idag och returnera i svarskuvertet! 

Flera olika sparformer
Du vet väl om att vi har fler sparformer att välja på? 
Du kan handla med aktier och fonder för ditt barns räkning via ett investeringssparkonto 
eller en värdepappersdepå.  

Läs mer om sparande på skandia.se

Vänliga hälsningar 
Skandia



Ansökan Sparkonto
Omyndig

Blanketten skickas till: 
Skandia 
Dokumenthantering, R813
106 37 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00

1. Personuppgifter
Namn Personnummer

-

2. Personuppgifter förmyndare
Namn Personnummer

-

Ekonomiskt trygghet

Via ett konto i Skandia Via konto i annan bank

Mindre än 5 000 SEK

Färre än en gång per månad

Färre än en gång per månad

Sparande till pension Sparande till närstående Sparande till privat konsumtion

Vad är huvudsyftet med omyndiges konto?

Hur kommer pengarna i huvudsak att sättas in?

Försök att uppskatta hur mycket som kommer att sättas in per månad:

Försök att uppskatta antal insättningar på månad:

Försök att uppskatta antal uttag på månad:

4. Syfte och ursprung – Sparkonto

Jag/vi vill öppna ett Sparkonto. Jag/vi godkänner villkoren vilka jag/vi tagit del av på skandia.se där jag/vi även tagit del av förhandsinformationen. 

Genom min/vår underskrift bekräftar jag/vi även att jag/vi har tagit del av den information om insättningsgarantin som finns i villkoren.

6. Underskrift

Namnteckning (förmyndare 1) Namnteckning (förmyndare 2)

Namnteckning kund (endast vid egen dispositionsrätt)

Ort OrtDatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

- -- -2 20 0

3. Dispositionsregler – Kryssa i ett alternativ

Förmyndarna var för sig 
(alternativet innebär att endast förmyndarna disponerar kontot)

Omyndig ensam (Alternativet möjligt endast i de fall kunden fyllt 
16 år och avser för kundens del endast tillgång till detta konto)

Ensam förmyndare  
(Underlag som styrker ensam förmyndare måste bifogas ansökan)

Omyndig/Förmyndarna var för sig (Alternativet möjligt endast i de fall 
kunden fyllt 9 år)

Endast med överförmyndarens tillstånd (Kontot överförmyndarspärras.  
Obs! Om du är ensam förmyndare ska underlag som styrker det bifogas ansökan.)

Tjänsten får nyttjas av (härmed avses t.ex. uttag m.m.):

5 000 – 10 000 SEK 10 001 – 25 000 SEK 25 001 – 50 000 SEK

50 001–100 000 SEK

1 – 5 gånger per månad Fler än 5 gånger per månad

1 – 5 gånger per månad Fler än 5 gånger per månad

Mer än 100 000 SEK

Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Säte: Stockholm  
Org.nr: 516401-9738

Personnummer

-

Telefonnummer

TelefonnummerNamn

500408:12

5. Utlandsbetalningar
Kommer du att ta emot överföringar eller betalningar från utlandet?

Ja Nej

SID 1 (1)500408:12



Information om insättningsgarantin

Grundläggande information om skydd för insättningar
Insättningar i Skandiabanken 
skyddas av

Den svenska statliga insättningsgarantin (1)

Skyddets begränsning 1 050 000 SEK per insättare och kreditinstitut (2). Utöver detta belopp kan 
ersättning utgå för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna 
händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, erhållet avgångsvederlag och 
erhållen försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor.

Om du har fler insättningar 
hos samma kreditinstitut

Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det 
sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 1 050 000 SEK (2).

Om du har ett gemensamt konto  
tillsammans med andra personer

Gränsen på 1 050 000 SEK gäller för varje insättare separat (3).

Ersättningsperiod om kredit- 
institutet fallerar

7 arbetsdagar (4)

Valuta Ersättning lämnas i svenska kronor

Kontakt Riksgälden, 103 74 Stockholm, tel 08-613 52 00, ig@riksgalden.se

Ytterligare information www.insattningsgarantin.se

Ytterligare information
1. System som ansvarar för skyddet av din insättning
Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgaranti system. Om 
insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas med upp 
till 1 050 000 SEK av insättnings garantisystemet.

2. Allmän begränsning för skyddet
Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte 
kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetal-
ning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker 
maximalt 1 050 000 SEK per kreditinstitut. Detta innebär att alla 
insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att 
kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett 
sparkonto med 1 000 000 SEK och ett lönekonto med 200 000 SEK 
kommer insättaren enbart att ersättas med 1 050 000 SEK.

3. Begränsning för gemensamma konton
Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på
1 050 000 SEK för varje insättare.

Insättningar till ett konto som disponeras av två eller flera per-
soner som är medlemmar i ett bolag, en sammanslutning eller en 
gruppering av liknande natur som inte är en juridisk person, kan 
läggas samman och behandlas som om de hade gjorts av en enda 
insättare vid beräkningen av gränsen på 1 050 000 SEK. 

I vissa fall t.ex. vid försäljning av privatbostad, erhållet avgångs-
vederlag och erhållen försäkringsersättning skyddas insättningar 
utöver 1 050 000 SEK. Ytterligare information finns på www.insatt-
ningsgarantin.se

Underskrift
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning (i förekommande fall förmyndare eller annan företrädare)

Jag har tagit del av information om insättningsgarantin
- -2 0

4. Återbetalning
Ansvarigt insättningsgarantisystem är den svenska statliga insätt-
ningsgarantin som Riksgälden ansvarar för;  
Riksgälden, 103 74 Stockholm, tel 08-613 52 00, ig@riksgalden.se, 
www.insattningsgarantin.se

Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insätt-
ningar (med upp till 1 050 000 SEK) senast inom 7 arbetsdagar. 
Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör 
du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att 
kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare 
information finns på www.insattningsgarantin.se

Annan viktig information 
Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insätt-
ningsgarantisystem. Undantag för vissa insättningar anges på det 
ansvariga insättningsgarantisystemets webbplats. På begäran infor-
merar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. 
Om insättningar är garanterade ska kredit institutet även bekräfta 
det på kontoutdraget.

Namn/Företagsnamn Personnummer/Organisationsnummer

Personuppgifter/Företagsuppgifter

-

Namnteckning (i förekommande fall förmyndare eller annan företrädare)

92078:3

SID 1 (1)92078:3

Signatur

Blanketten skickas till:
Skandia
Dokumenthantering, R813
106 37 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00
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