Lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Fuldmagt
* Se vejledning til fuldmagter på side 3
Journalnummer:

*

Fuldmagtsgiver:
Cpr-nummer:
Navn:
Ovenstående giver hermed fuldmagt i min sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (sæt ét kryds):
Du har altid mulighed for at trække en fuldmagt tilbage - se vejledningen på side 4*.
Fuldmagt til min sag (partsrepræsentation): Med kode 31 er fuldmagtshaveren partsrepræsentant. Det
betyder, at fuldmagtshaveren overtager alle partsbeføjelserne, og at al brevveksling foregår med
fuldmagtshaveren og ikke med dig. Fuldmagtshaveren får i dette tilfælde alle dine beføjelser, som er retten
til at: Få aktindsigt, blive partshørt, afgive udtalelse, bede om at sagen udsættes, få kopi af afgørelsen, klage
over afgørelsen, bede om genoptagelse og søge om, at erstatningen udbetales som en engangserstatning
(kapitalisering). (fuldmagtskode 31).*
Begrænset samtykke til min sag: Med kode 21 får fuldmagtshaveren fremover kopi af udvalgte breve,
som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sender, og kopi af partshøringsbrev vedlagt kopi af de akter, som
fuldmagtshaveren ikke tidligere har fået tilsendt. Fuldmagtshaveren får desuden ret til aktindsigt, til at klage
og trække en klage over afgørelser, og til at bede om genoptagelse af sagen. Fristen for at klage beregnes
individuelt for hver modtager af afgørelsen. Det betyder, at du og fuldmagtshaver kan have forskellige frister
for at klage afhængigt af måden, I har valgt at modtage post fra os på (fuldmagtskode 21)*.
Ovenstående giver hermed samtykke til aktindsigt*
Information om fuldmagtshaver
Navn:
Adresse:
Postnummer:
By:
Telefonnummer:
E-mail:
Cpr-nummer:
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Fuldmagtsgiver:

Dato:

Underskrift:

Fuldmagtshaver:

Dato:

Underskrift:

Side 1 og 2 indsendes til: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød
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Vejledning og information om fuldmagter og muligheden for at trække fuldmagten tilbage:
I de tilfælde, hvor man ikke selv har kræfter eller overskud til at køre en sag, kan det være en god idé at give
en fuldmagt til en person man har tillid til.
Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger at give fuldmagt (kode 31) vil al korrespondance i sagen
gå til fuldmagtshaveren. Vælger du derimod at give begrænset samtykke (kode 21), får både du og
fuldmagtshaveren de samme breve, og du har derfor selv mulighed for at følge med i sagsgangen.
I vores sager er journalnummeret det samme som et cpr-nummer, svarende til den oprindelige modtagere af
erstatning og / eller hædersgave. Vedrører din sag derfor en enke / enkemandserstatning, er det derfor, din
afdøde ægtefælles cpr-nummer du skal påføre som journalnummer.
Vælger du selv at udforme en fuldmagt, er der også visse ting, du skal være opmærksom på, bl.a. om du
giver en generel fuldmagt eller en specifik fuldmagt, eller om du ønsker at give flere personer fuldmagt i din
sag.
Ved en generel fuldmagt forstås, at den kan udformes med en standardtekst, og at fuldmagtshaveren kan
handle på dine vegne i flere anliggender. Der kan være forskellige problemer forbundet med denne form, da
det kan være upræcist, hvad vedkommende egentlig har fuldmagt til. Derfor skal du være meget opmærksom
på formuleringen i sådan en tekst, og også på hvornår du ønsker, at den skal træde i kraft.
En specifik fuldmagt er udformet til at omhandle en bestemt sag, og er typisk tidsbegrænset i forhold til
sagsbehandlingen.
Almindeligvis gives der kun fuldmagt til én fuldmagtshavere, men du kan godt give fuldmagt til én, og give
samtykke til visse sagsbehandlingsskridt til en anden. Der er dog visse forhold du skal være opmærksom på,
f.eks. må der ikke være tale om sagsbehandlingsskridt, der alene kan varetages af den egentlige
fuldmagtshaver.
Annullering af fuldmagt:
Du har altid mulighed for at trække en fuldmagt tilbage. Det kan du gøre ved at udfylde nedenstående
blanket og indsende den til os. Fuldmagtshaveren bliver herefter slettet af sagen, og du vil igen få al
korrespondance i sagen. Du har naturligvis også mulighed for at vælge en anden fuldmagtshaver.

Fuldmagt ved en enkelt aktindsigt:
Bruges i de tilfælde, hvor du alene ønsker at give en anden person fuldmagt til at få en enkeltstående
aktindsigt. En sådan fuldmagt skal du også sende til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
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Tilbagekaldelse af fuldmagt
Undertegnede har tidligere givet

Navn:
Adresse:
Postnummer:
By:
Telefonnummer:
Cpr-nummer:

fuldmagt til på mine vegne at føre min sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Denne fuldmagt trækker jeg tilbage pr. dags dato.
Korrespondance i sagen bedes herefter alene sendt til:
Cpr-nummer:

Navn:

Dato:

Underskrift:
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