Begäran om avslut för dödsbo

Kontor

Utskriftsdatum

Handläggare, telefon

2022-02-24
Den avlidnes personnummer

Dödsboets namn

Dödsbo
Adress för
dödsboet

Obligatorisk

Obligatoriska
behörighetshandlingar

Vidimerade kopior av samtliga behörighetshandlingar ska bifogas - Se checklista

Avsluta
konton i
Sparbank

Samtliga

Bankbok makulerad av kontor

Bankbok förkommen. Bifoga Bl 291

Följande

Sälja fonder
i Sparbank

Samtliga

Följande

Överlåtelse
av fonder i
Sparbank

Överföring av fonder enligt nedan
Mottagarens namn

Personnummer

Sälja aktier/
premieobligationer i
Sparbank

Samtliga

ISK

Avsluta (innehavet säljes)

Överföring av fonder enligt bifogad arvskifteshandling
Fondkonto

Fondnamn

Andel eller %-andel

Följande

Överlåtelse, bifoga blankett Bl 2722 Uppdrag Internflytt och Bl 7554 för fonder och Bl 7590 för värdepapper
Överlåtelse
av aktier i
Sparbank

Överföring av värdepapper enligt nedan
Överföring av värdepapper enligt bifogad arvskifteshandling
Mottagarens namn

Personnummer

Vp-konto + bank

Värdepapper

Mottagarens namn

Personnummer

Vp-konto + bank

År + lån

Överlåtelse
av premieobligationer
i Sparbank

Bl 1023 SP utg 2 sida 1(3)

Antal

Serie

Ordernr

Antal

Begäran om avslut för dödsbo
- fortsättning
Utbetalning
av innestående
medel vid
kontoavslut

Utbetalning enligt nedan
Utbetalning av kontomedel i enlighet med bifogad arvskifteshandling
Personnummer

Mottagarens namn

Clearingnr

Kontonummer

Belopp eller %-andel

Särskilda
upplysningar

Dödsboets
kontaktperson

Underskrifter
(Obligatoriskt)

Namn och adress

Telefon dagtid (även riktnr)

OBS! Uppdraget ska alltid undertecknas.
Uppdraget skrivs under enligt bifogade behörighetshandlingar - se checklista
Datum

ID-kontroll

Underskrift

Namnförtydligande

Markera typ av ID-handling och fyll i såväl personnummer som ID-handlingens nummer
Person 1. Personnummer

Bankens
noteringar

Körkort

SIS-märkt ID-kort
Annan
ID-handling

Sign

Körkort

SIS-märkt ID-kort

ID-handlingens nummer

Sign

Körkort

SIS-märkt ID-kort

Svenskt EU-pass
Nationellt ID-kort

ID-handlingens nummer

Ange typ

Sign

Person 4. Personnummer

Körkort

SIS-märkt ID-kort
Annan
ID-handling

Svenskt EU-pass
Nationellt ID-kort

Ange typ

Person 3. Personnummer

Annan
ID-handling

ID-handlingens nummer

Ange typ

Person 2. Personnummer

Annan
ID-handling

Svenskt EU-pass
Nationellt ID-kort

Svenskt EU-pass
Nationellt ID-kort

ID-handlingens nummer

Ange typ

Sign

Intyg att behörighetskontroll gjorts. Blanketten ska skrivas under av två banktjänstemän
Datum

Namnförtydligande

Bl 1023 sida 2(3)

Datum

P-id

Namnförtydligande

P-id

Bilaga
Överlåtelse av Investeringssparkonto ISK

4a. Fonder

Samtliga

Försäljning

Följande

Överlåtelse av samtliga fonder (ange dödbodelägarens uppgifter nedan)

Överlåtelse

Överlåtelse av fonder enligt nedan
Dödbodelägarens namn

Personnummer

ISK-fondkonto i Swedbank Fondnamn

Andel eller
%-andel

4b. Värdepapper

Samtliga

Försäljning

Följande

Samtliga aktier (ange dödsbodelägarens uppgifter nedan)

Överlåtelse
av aktier

Överlåtelse av aktier enligt nedan
Dödsbodelägarens namn

Personnummer

ISK-depå i Swedbank

Värdepapper

Antal

4c. Likvida medel

Överlåtelse av samtliga likvida medel (ange dödsbodelägarens uppgifter nedan)

Fördelning
av likvida
medel

överlåtelse av likvida medel enligt nedan
Dödsbodelägarens namn

4d. Avsluta konto

Avsluta ISKkonto

Bl 2574 utg 5b sida 3(3)

Ja
Nej

Personnummer

ISK- Kontonummer

Belopp/Procent

Checklista - Begäran om avslut för dödsbo
Dödsbo som förvaltas av delägarna själva.
Registrerad bouppteckning i original eller vidimerad kopia. (Samtliga sidor ska bifogas).
Undertecknad blankett Begäran om avslut för dödsbo. Undertecknad av samtliga
dödsbodelägare eller av behörig person genom fullmakt i original. (Fullmakt Bl 8954
rekommenderas).

Lagakraftvunnet testamente i original eller vidimerad kopia.
Arvskifteshandling i original eller vidimerad kopia. Undertecknad av samtliga
dödsbodelägare eller av behörig person genom fullmakt i original.

Om delägare är omyndig eller företräds av förvaltare eller god man måste arvskiftet
godkännas av överförmyndarnämnden.
Kopia av identitetshandling för dödsbodelägare, vidimerade.
Ovanstående handlingar inlämnas till något av Skurups Sparbank kontor tillsammans
med ifylld och undertecknad blankett "Begäran om avslut för dödsbo".

I det fall handlingarna skickas in skall även vidimerad kopia av dödsbodelägares
ID-handling bifogas.
Skicka handlingarna till:
Skurups Sparbank
Affärsstöd
Box 14
274 21 Skurup

Bra att känna till
 Mottagarkonto vid överlåtelse av fond
Den som ska få fonder överförda till sig behöver ha ett fondkonto i Skurups Sparbank alternativt i
Swedbank. Finns det inte gör så här:

• Du som är kund i Skurups Sparbank/Swedbank men inte har ett fondkonto kan enkelt

öppna ett via internetbanken, alternativt ringa Telefonbanken eller kontakta något av våra
kontor.

• Är du inte kund i Skurups Sparbank behöver du först bli det. Du kan bli kund online
eller på ett av våra bankkontor. Mer information om hur du blir onlinekund finns på
www.skurupssparbank.se/blikund

 Mottagarkonto vid överlåtelse av Investeringsparkonto, ISK.
Den som ska ta emot tillgångar inom ett ISK behöver ha ett eget ISK i Skurups Sparbank eller
Swedbank. Finns inte det, se beskrivning om hur du går tillväga under punkt 1 ovan.
 Övriga tillgångar och värdepapper kan överföras till valfri bank/institut. VP-konto krävs.
 Vid försäljning av fonder, värdepapper och premieobligationer kan ev reavinst/förlust
uppkomma. För rådgivning kontakta ditt bankkontor.
 Ny adress för dödsboet.
Här finns möjlighet att ändra adress för framtida utskick så som årsbesked och kontoutdrag.
Godkännande av samtliga dödsbodelägare krävs.

