Hej,
Vi har fått kännedom att vår kund har avlidit och beklagar sorgen.
Mitt i sorgen efter ett dödsfall är det mycket för dig som efterlevande att tänka på och ta ställning
till. När vi får vetskap från Skatteverket om att en person avlidit, spärras den avlidnes bankkort,
e-fakturor och betaltjänster. Tänk på att ta med dödsfallsintyget i din kontakt med oss. Beställ
dödsfallsintyg hos Skatteverket på 0771-567 567. Bifogat i brevet finns även ett kapital- och
räntebesked per dödsdagen som ska användas vid bouppteckningen.
Här nedan finner du svar på de vanligaste frågeställningarna kring en avliden persons bankaffärer,
exempelvis vad som händer med banktillgodohavanden, kort och räkningar.
Bankkonton och kort
Vi avslutar följande tjänster
• Kort
• Internettjänsten och telefontjänsten
• E-faktura (istället skickas pappersfaktura till dödsboets adress)
• BankID
• Girobetalningar
• Autogiro och överföringar tas enbart bort på dödsbodelägarnas begäran.
• Fullmakter upphör att gälla, om inte annat angetts i
fullmakten
• Dispositionsrätt för god man och förvaltare tas bort
• Om ett konto ägs av två kontohavare och den ena
kontohavaren avlider, kan den andra kontohavaren
fortsätta att använda sina betaltjänster kopplade till
kontot
Behörighet att företräda dödsboet
Ett dödsbo förvaltas av dödsbodelägarna gemensamt fram till dess att det upplöses. Dödsboets
företrädare måste alltid kunna styrka sin behörighet
för banken. I kontakter med banken kan dödsboet
företrädas av
• samtliga dödsbodelägare enligt registrerad
bouppteckning eller dödsboanmälan efter den avlidne
• av tingsrätt förordad boutredningsman i den avlidnes
dödsbo
• testamentsexekutor enligt den avlidnes lagakraftvunna testamente
Handlingar som visar behörigheten enligt ovan,
ska visas upp i original.
Betalning av räkningar
Innan det finns en behörig företrädare för dödsboet,
medger banken endast att uttag görs från den avlidnes konto för betalning av räkningar som är nödvändiga att betala. Räkningarna ska vara utställda i den
avlidnes namn och betalas på bankkontoret. För att
vi ska kunna betala räkningar i dödsboet behöver
vi ett dödsfallsintyg.

Adressändring
Det kan vara bra att se till att räkningar skickas till
en av dödsbodelägarna istället för till den avlidnes
adress. Kontakta utställande bolag för att ändra
adressat på räkningarna. Det kan också vara bra
att bankens meddelanden skickas till en av dödsbodelägarna istället för till den avlidnes adress. För en
adressändring behöver vi
• dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket
eller ett vårdnadsintyg från begravningsbyrån
• ett skriftligt uppdrag av samtliga dödsbodelägare
Bankfack
Inför bouppteckningen behöver en inventering av
innehållet i bank- eller servicefacket göras. Obs!
Kontakta oss för att boka en tid för inventering.
Om det finns ytterligare bankfacksinnehavare än
den avlidne, påverkas inte dennes tillträde till bankfacket om bankfacket disponeras var för sig.
Dessa handlingar krävs vid skifte av dödsbo
• Registrerad bouppteckning - skatteverket.se
• Fördelningsblankett arvskifte - sparbankentanum.se.
• Fullmakt dödsbo i de fall inte samtliga dödsbodelägare är närvarande vid skiftet - sparbankentanum.se
• I de fall det finns ett testamente, krävs ett skriftligt
arvskifte
Kontakta oss gärna
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta
oss. Det gör du på:
Telefon 0525-64900
info@sparbankentanum.se

Med varmt deltagande,
Sparbanken Tanum

