FREMTIDSFULDMAGT
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver
syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige
forhold. Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger. Hvis
fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og
kan repræsentere dig og handle på dine vegne. Du er selv fuldmagtsgiver.
Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis
du en dag bliver syg, mentalt svækket mv. Fremtidsfuldmagten er således et modstykke til et
værgemål.
Hos JuridiskBistand tilbyder vi udarbejdelse af en digital eller fysisk fremtidsfuldmagt til kr.
2.800* pr. stk., som består af:
§
§

§
§

Indledende møde af maksimal en times varighed, hvor vi gennemgår dine muligheder og
ønsker til fuldmagten.
Fuldmagten udarbejdes af sagkyndige jurister på baggrund af dine oplysninger som sikre,
at fuldmagten oprettes i det digitale tinglysningssystem. Dertil du skal underskrive denne
med personligt NemID.*
2 printede eksemplarer af fuldmagten såfremt du er fritaget fra kravet om digital
kommunikation
Afsluttende møde af maksimal en times varighed, hvor fuldmagten gennemgås og evt.
udleveres fysisk.

*Prisen er inkl. moms, dog ekskl. notargebyr.
Ved oprettelse af 2 fuldmagter (eksempelvis ægtefæller) er prisen for begge fuldmagter kr.
5.000,00 inkl. moms.
Da ingen fuldmagt er ens, kan der være yderligere behov for en række særbestemmelser, der
ikke er indeholdt i fuldmagtens pris:
§
§

Indsættelse af flere sideordnede eller subsidiære fuldmægtige, kr. 500,00
Yderligere rådgivning m.v. afregnes på forbrugt tid til vore kr. 1.650.

Alle priser er opgivet inkl. moms.
Ønsker du alene generel rådgivning herom er vores timepris kr. 1.650,00 inkl. moms. Medføre
mødet oprettelse af en fremtidsfuldmagt, vil mødet være indeholdt i prisen for en fuldmagt, når
mødet ikke overstiger en times varighed. Bemærk at fuldmagten skal vedkendes foran en notar.
Det koster kr. 300 i afgift, som skal betales direkte til notaren. Hvis du ønsker det, hjælper vi
gerne med at bestille en tid hos notaren. Vi kan ikke drages til ansvar, såfremt
notar/statsforvaltning ikke finder fuldmagtsgiver i stand til at oprette fremtidsfuldmagt.
*Vær opmærksom på, at hvis du er fritaget fra kravet om digital kommunikation med det offentlige, kan
du i stedet oprette en fremtidsfuldmagt ved at medbringe og underskrive din fremtidsfuldmagt på papir
hos Statsforvaltningen. Så skal du ikke vedkende dig fuldmagten for notaren. Dette kræver dog et
personligt møde ved Statsforvaltningen som skal aftales på forhånd.
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