Beiðni um samþykki yfirlögráðanda

vegna ráðstöfunar lögráðamanns á eign f.h.
ófjárráða einstaklings, sbr. 69-72. gr. lögræðislaga
nr. 71/1997.

Veljið embætti
Berist til sýslumanns í umdæmi þar sem hinn ólögráða á lögheimili

Nafn hins ólögráða:
Fullt nafn:

Kennitala:

Lögheimili:

Póstnúmer og staður:

Lögráðamaður/ ráðsmaður A:
Fullt nafn:

Kennitala:

Lögheimili:

Póstnúmer og staður:

Lögráðamaður/ ráðsmaður B: ( ef við á)
Fullt nafn:

Kennitala:

Lögheimili:

Póstnúmer og staður:

Netfang:
Sími / Símar:

Netfang:
Sími / Símar:

*Ef um barn er að ræða, eru foreldrar báðir lögráðamenn þess, nema annað þeirra fari eitt með forsjá barnsins.
Upplýsingar um þá ráðstöfun sem óskað er eftir að yfirlögráðandi samþykki. Tilgreinið hvort um er að ræða kaup, sölu,
veðsetningu, leigu eða aðra ráðstöfun eignar og hvaða eign um ræðir t.d. fasteign, ökutæki, verðbréf, fjármunir eða annað.
Tilgreinið skráningarnúmer eignar og eftir því sem við á og kaup- eða söluverð:

Ef kaupa á eign skal gera grein fyrir þeim fjármunum hins ólögráða sem verja á til kaupanna:
Ef selja á eign skal gera grein fyrir hvernig andvirði hennar verður varðveitt og ávaxtað:

Rökstuðningur eða ástæður fyrir beiðninni:

Yfirlýsing lögráðamanns/lögráðamanna:
Undirritaðir lögráðamenn óska eftir að yfirlögráðandi samþykki framangreinda ráðstöfun og lýsa því jafnframt yfir:

1. Að ofangreindar upplýsingar eru veittar eftir bestu vitund okkar.
2. Ef um er að ræða kaup ökutækis, að við ábyrgjumst að það verði tryggt á lögboðinn hátt, greiðslur tryggingariðgjalda og

bifreiðagjalda.

3. Ef um er að ræða kaup fasteignar, að við ábyrgjumst að hinn ófjárráða verður ekki gerður fjárhagslega ábyrgur vegna

hugsanlegra vanefnda á kaupsamningi eða tjóns sem leiða kann af búsetu hans á eigninni eða rekstri hennar.

4. Ef um er að ræða sölu fasteignar, að við ábyrgjumst að hinn ófjárráða verður ekki gerður fjárhagslega ábyrgur vegna

hugsanlegra vanefnda á kaupsamningi og tjóns kaupanda vegna búsetu á eigninni eða rekstri hennar.

5. Að við höfum ekki eigin hagsmuna að gæta vegna ofangreindrar ráðstöfunar.

Að við munum hlíta skilyrðum sem yfirlögráðandi kann að setja fyrir veitingu samþykkis síns.
Fylgiskjöl:

Vegna ökutækis:

Tilkynning um eigendaskipti.

Vegna fasteignar/annarra eigna:

Kaupsamningur.

Kauptilboð/kaupsamningur.
Yfirlit um verðbréfaeign.

Afsal.

Afsal.
Skuldabréf.
Húsaleigusamningur.
Annað.

Undirskrift. Ef lögráðamenn eru tveir þurfa báðir að undirrita. Ólögráða ungmenni 16 ára og eldri þurfa einnig að undirrita.
Staður og dagsetning: Undirskrift Lögráðamanns A:
Staður og dagsetning:

Undirskrift Lögráðamanns B:

Staður og dagsetning:

Undirskrift ólögráða einstaklings
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