Information gällande arvskifte
Ni har kontaktat Tidaholms Sparbank för att som dödsbodelägare få hjälp att genomföra
arvskifte. För att genomföra detta på ett så snabbt och säkert sätt som möjligt tillämpar
vi på Tidaholms Sparbank följande rutin.
Rutin för arvskifte – en dödsbodelägare
Är du ensam dödsbodelägare vill vi att du skickar in följande handlingar till oss:
•

Vidimerad kopia av den registrerade bouppteckningen.
Bouppteckningen ska vara registrerad och stämplad av Skatteverket. Samtliga sidor ska skickas in
till oss.

•

Kopia på legitimation.
Kopia på legitimation på den av er som undertecknat blankett fördelning arvskifte.

•

Undertecknad blankett fördelning arvskifte.
I blanketten anges hur dödsboets engagemang i Tidaholms Sparbank ska hanteras. Där anger ni
hur konton, fonder och aktier m.m. ska hanteras när vi utför arvskiftet.

•

Vidimerad kopia på testamente som vunnit laga kraft.
Om den avlidne efterlämnar ett testamente ska en kopia på detta skickas in. Testamentet ska ha
vunnit laga kraft vilket innebär att samtliga legala arvingar ska ha godkänt testamente. Om testa
mentet inte har godkänts ska samtliga legala arvingar ha blivit delgivna testamente och sedan
valt att inte väcka någon klandertalan mot testamente. Arvinge har en tidsperiod om sex månader
på sig från den blivit delgiven testamentet till dess att klandertalan ska ha väckts. Intyg om
att testamentet inte klandrats fås från tingsrätten i det område där den avlidne var bosatt.

Observera att denna fördelning endast omfattar tillgångar som finns hos på Tidaholms Sparbank.
Övriga tillgångar eller tillgångar som finns på andra banker kommer inte att hanteras av oss genom
detta arvskifte.
Informationen skickar du till oss på adress:
Tidaholms Sparbank
Arvskiftesenheten
Järnvägsgatan 29
565 32 Mullsjö
Därefter hanterar vi ärendet så snart vi har möjlighet. Om vi saknar några uppgifter kommer vi att kontakta
dig. Om dödsboet har haft ett bankfack eller ett bolån, behöver detta hanteras hos oss på kontoret.
Välkommen att höra av dig till 0502-185 00 för att boka en tid.

Rutin för arvskifte – flera dödsbodelägare
Om ni är flera dödsbodelägare behöver en arvskifteshandling upprättas i enlighet med Ärvdabalken 23 kap.
Om ni önskar hjälp med arvskiftet, kan Sparbankens jurist, mot en avgift, hjälpa er med upprättandet
och genomförandet av arvskiftet. Välkomna att kontakta vår jurist Johan Bondeson, 0502-18502, för att
boka tid.
Om ni själva gör arvskiftet eller någon extern part har hjälpt er med arvskiftet vill vi att ni skickar in
följande handlingar till oss:
•

Vidimerad kopia av den registrerade bouppteckningen.
Bouppteckningen ska vara registrerad och stämplad av Skatteverket. Samtliga sidor ska skickas in till oss.

•

Kopia på legitimation.
Kopia på legitimation på den av er som undertecknat blankett fördelning arvskifte.

•

Undertecknad blankett fördelning arvskifte.
I blanketten anges hur dödsboets engagemang i Tidaholms Sparbank ska hanteras. Där anger ni
hur konton, fonder och aktier m.m. ska hanteras när vi utför arvskiftet.
Om särskild arvskifteshandling har upprättats ska denna skickas in som vidimerad kopia.

•

Fullmakt.
De personer som inte själva undertecknat blankett fördelning arvskifte, ska lämna fullmakt till den
som fyllt i blanketten. Fullmakt ska skickas in i original.

•

Vidimerad kopia på testamente som vunnit laga kraft
Om den avlidne efterlämnar ett testamente ska en kopia på detta skickas in. Testamentet ska ha
vunnit laga kraft vilket innebär att samtliga legala arvingar ska ha godkänt testamente. Om tes
tamentet inte har godkänts ska samtliga legala arvingar ha blivit delgivna testamente och sedan
valt att inte väcka någon klandertalan mot testamente. Arvinge har en tidsperiod om sex månader
på sig från den blivit delgiven testamentet till dess att klandertalan ska ha väckts. Intyg om
att testamentet inte klandrats fås från tingsrätten i det område där den avlidne var bosatt.

Observera att denna fördelning endast omfattar tillgångar som finns hos på Tidaholms Sparbank.
Övriga tillgångar eller tillgångar som finns på andra banker kommer inte att hanteras av oss genom detta
arvskifte.
Informationen skickar du till oss på adress:
Tidaholms Sparbank
Arvskiftesenheten
Järnvägsgatan 29
565 32 Mullsjö
Därefter hanterar vi ärendet så snart vi har möjlighet. Om vi saknar några uppgifter kommer vi att
kontakta dig.
Om dödsboet har haft ett bankfack eller ett bolån, behöver detta hanteras hos oss på kontoret.
Välkommen att höra av dig till 0502-185 00 för att boka en tid.

