Hur gör man när en anhörig går bort?
När någon dör lämnar den avlidne både minnen och tillgångar efter sig.
Tillgångar som kan kännas obetydliga i en tid av sorg – men som ändå behöver tas
hand om. I de allra flesta fallen behöver du som är anhörig göra en bouppteckning.
Som kund hos en Sparbank har du kostnadsfri åtkomst till Bouppteckna.se,
Sveriges första digitala tjänst för att skapa en bouppteckning.
Vad är Bouppteckna.se?
Bouppteckna.se är en tjänst för dig som vill
och kan göra bouppteckningen själv – men
vill vara säker på att alla viktiga uppgifter
kommer med. Genom hela tjänsten får du
information om vad som behöver vara med,
vart du hittar uppgifterna och samtidigt
förklarar vi alla de juridiska termer som
behöver vara med i bouppteckningen.
För vem passar Bouppteckna.se?
Tjänsten kan användas om:
• Den avlidne var bosatt i Sverige.
• Det inte finns ett testamente som
innebär att det tillkommer fler arvingar
eller som ändrar fördelningen mellan
arvingarna.
• Den avlidne var sambo utan barn under
18 år, eller
• Den avlidne var gift med endast gemensamma barn, eller
• Den avlidne var änka eller änkling med
endast gemensamma barn, eller
• Den avlidne var ensamstående (ogift eller
skild) med barn över 18 år eller utan barn.
Om du hellre vill träffa en jurist har du som
kund hos en Sparbank alltid 10% rabatt på
juridisk hjälp hos Familjens Jurist.

Ditt erbjudande
Som kund hos en Sparbank har du kostnadsfri åtkomst till Bouppteckna.se mellan 1:a
oktober 2020 och 28:e februari 2021 (värde
1 299 kr). Du får också tillgång till mallar och
information om hur du kallar till förrättningsmötet (värde 499 kr) och 20 minuters juridisk
rådgivning om bouppteckningen (värde ca
950 kr). I Bouppteckna.se finns även en
support som kan hjälpa dig med tekniska och
enklare juridiska frågor.
Det finns även möjlighet att köpa till hjälp med
förrättningsmötet och hjälp med att genomföra arvskiftet.
Oavsett om du väljer att göra bouppteckningen
online eller tillsammans med en jurist kan
du vara säker på att alla viktiga uppgifter
kommer med och dina dokument är juridiskt
korrekta.
Läs mer på Bouppteckna.se/sparbank

