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ANSÖKAN OM SAMTYCKE 
Upptagande av lån/borgen/pant 

ANSÖKAN OM SAMTYCKE TILL ATT FÖR HUVUDMANNES RÄKNING TA UPP LÅN, 
INGÅR BORGEN ELLER PANTSÄTTA EGENDOM 
HUVUDMAN/OMYNDIG 

Namn* Personnummer* 

STÄLLFÖRETRÄDARE 
Namn * Personnummer* 

Namn * Personnummer* 

Summa som önskas låna 
Summa angivet i kronor 

Borgensförbindelse 

Egendom som ska pantsättas 

Syfte 
Varför tas lån/ingås förbindelse/pantsätts egendom?* 

Har initiativ tagits av huvudman/omyndig?* 
O   Ja                 O      Nej       
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ANSÖKAN OM SAMTYCKE 
Upptagande av lån/borgen/pant 
 

 

 
Underskrift ställföreträdare  
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga 

Datum Underskrift ställföreträdare 1 

Datum Underskrift ställföreträdare 2 

 
Underskrift huvudman/underårig (om över 16 år) 
Härmed samtycker jag till upptagande av lån/borgensförbindelse/pantsättning 

Datum Underskrift huvudman/underårig 

 
 
Bilagor som ska bifogas ansökan: 

• Låneavtal, borgensförbindelse eller pantbrev, med fullständiga villkor 
• Samtycke från huvudman/omyndig (om huvudmannen inte kan samtycka ska detta kunna 

styrkas med läkarintyg) 
• Kontosammanställning 
• Skuldsammanställning 
• Uppgifter om huvudmans/omyndigs övriga tillgångar 
• Uppgifter om hur lånet ska disponeras 
• Uppgifter om hur lånet ska återbetalas 
• Yttrande från make/maka eller sambo om inställning 
• En skriftlig förklaring till hur eventuella kostnader som är kopplade till lånet, 

borgensförbindelsen eller pantsättningen kommer att betalas, samt för vem som kommer 
ansvar för amorteringar och möjliga rättsliga tvister. 

  
 
 

Ansökan kommer att prövas inom 14 dagar efter det att komplett ansökan inkommit till 
överförmyndarverksamheten. 
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