NOTAT

Dato:

1. april 2020

Information om generalfuldmagter
Danmarks Domstoles krisestab har anbefalet retterne, at de under perioden med skærpede
restriktioner i anledning af COVID-19 som udgangspunkt fortsætter med at afvikle
notarialforretninger. Lokale forhold ved den enkelte ret kan dog betyde, at kun særlige hastende
notarialforretninger kan gennemføres.
Hvis det ikke er muligt at få påtegnet en fremtidsfuldmagt, kan man i stedet oprette en
generalfuldmagt.
Hvad er en generalfuldmagt?
En generalfuldmagt indebærer, at du giver en anden person adgang til at varetage dine forhold
og handle på dine vegne.
Enhver, der er myndig, og som ikke er under værgemål, kan oprette en generalfuldmagt.
Fuldmagts-giver skal have handleevnen i behold ved oprettelsen af fuldmagten, ellers vil
fuldmagten være ugyl-dig.
Enhver, der er myndig, som ikke er under værgemål eller har en fremtidsfuldmagt, der er trådt i
kraft, kan være fuldmægtig.
Retterne kan ikke rådgive om indholdet af generalfuldmagten, men må henvise til, at man
søger advokatbistand. Advokaten vil også kunne vejlede yderligere om, hvordan man sikrer sig, at
gene-ralfuldmagten er gyldigt oprettet.
Oprettelse af en generalfuldmagt
Der er ingen formkrav til oprettelse af en generalfuldmagt. På grund af fuldmagtens
vidtrækkende karakter, anbefales det, at den udformes skriftligt med påtegning af to
vitterlighedsvidner eller en advokat, der bekræfter, at fuldmagtsgiver har handleevnen i behold
ved oprettelsen af generalfuld-magten.
En generalfuldmagt træder i kraft ved oprettelsen, og det betyder, at din fuldmægtige kan handle
på dine vegne med det samme. Dette adskiller sig fra en fremtidsfuldmagt, som først bliver
gældende, hvis du mister evnen til at varetage dine egne forhold, fx pga. demens.
Den, der har fuldmagten (fuldmægtigen), skal fremvise fuldmagten for den, man ønsker at
bruge fuldmagten over for.
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En fuldmagt ophører automatisk, hvis fuldmagtsgiver afgår ved døden eller kommer under værgemål. Fuldmagten ophører også, hvis fuldmægtigen ikke længere ønsker at kunne handle på fuldmagtsgivers vegne, eller hvis fuldmagten bliver tilbagekaldt af fuldmagtsgiver. Tilbagekaldelse kræver, at fuldmagtsgiveren har handleevnen i behold ved tilbagekaldelsen.
Vedlagt er en skabelon, som kan bruges ved oprettelse af en generalfuldmagt.
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GENERALFULDMAGT

Undertegnede [fuldmagtsgivers navn, adresse og cpr-nr.]
giver herved
[fuldmægtigens navn, adresse og cpr-nr.],
fuldmagt til at bestyre hele min formue og til på mine vegne at foretage enhver retlig disposition med
samme virkning, som var den foretaget af mig personligt.
Denne fuldmagt skal også være gældende, hvis jeg på grund af psykisk eller fysisk svækkelse bliver
ude af stand til selv at varetage mine anliggender. Fuldmagten bortfalder dog, hvis jeg får beskikket
en værge efter værgemålslovens § 5.
Denne fuldmagt kan jeg til enhver tid tilbagekalde, og [fuldmægtigens navn] er pligtig til på mit forlangende straks at aflevere dette dokument til mig.

_________________ den _____________ 202_
______________________________________
[Fuldmagtsgivers navn]

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og fuldmagtsgivers myndighed og
handleevne:
Vidne 1
Navn:

Vidne 2
Navn:

cpr-nr.:

cpr-nr.:

Adresse:

Adresse:

Stilling:

Stilling:

_______________________________
Underskrift

__________________________________
Underskrift
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