
NÅR EN AF DINE 
NÆRMESTE DØR

- PRAKTISK INFORMATION OM BEHANDLING AF BOET



Et dødsfald medfører mange uafklarede spørgsmål, og der 
er meget at tage stilling til i forbindelse med blandt andet 
økonomi og arv. 

I denne folder giver vi dig overblikket over, hvad der sker fra 
sparekassen bliver informeret om en kundes dødsfald til  
afdødes bo er færdigbehandlet. 

Du er altid velkommen til at kontakte din pårørendes råd- 
giver i sparekassen, hvis du har yderligere spørgsmål eller 
brug for rådgivning. 

HVAD SKER DER MED AFDØDES KONTI M.M.?
Når sparekassen får den beklagelige besked, at en af vores 
kunder er afgået ved døden, bliver kundens/boets konti, 
depot, kort m.m. spærret. Deler kunden fælleskonti, fælles-
depot m.m. med en eventuel samlever eller ægtefælle bliver 
disse også spærret. Det gør vi for at sikre midlerne, indtil de 
kan blive udbetalt til de retmæssige arvinger. 

HVAD MED DE FASTE BETALINGER?
Faste betalinger til husleje, el m.m. vil vi – så vidt muligt – 
overføre til efterladte samlever/ægtefælle, efter aftale. Hvis 
afdød var alene, vil vi afmelde de faste betalinger.

Vi gør opmærksom på, at arvinger ikke skal betale eventuelle 
regninger for afdøde, før der er udstedt en skifteretsattest. 
Indtil attesten er udstedt, er det nemlig kun skifteretten, der 
kan disponere over boets midler. 

SÅDAN BETALER DU FOR BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
Selvom attesten fra skifteretten ikke er på plads, kan vi - hvis 
der er dækning på afdødes konti - betale for såkaldte 
”rimelige” begravelsesudgifter. 

Som arving skal du sende regningen med din underskrift via 
brev eller sikker mail til sparekassen. Brev sendes til Spare-
kassen Sjælland-Fyn A/S, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk, Att.: 
Dødsbobehandling. Sikker mail sendes via e-Boks, læs mere 
på www.spks.dk/kontakt. 

Husk at skrive:
•  att.: Dødsbobehandling
•  afdødes CPR-nummer
•  dine kontaktoplysninger: mail og tlf.nr.
•  din underskrift. 

Hvis vi mod forventning ikke kan betale regningen, kontakter 
vi dig selvfølgelig. 

Møde i skifteretten
Har du arrangeret afdødes begravelse eller bisættelse, er det sand- 
synligvis også dig, der bliver kontaktet af skifteretten. Du vil blive  
indkaldt til et møde, 3-4 uger efter dødsfaldet. 

OPLYSNINGER TIL SKIFTERETTEN
Sparekassen sender automatisk oplysninger om afdødes 
konti, depot m.m. til skifteretten, så snart vi får kendskab til 
et dødsfald.

VI HJÆLPER DIG  
MED AT FÅ OVERBLIK   



Var afdøde gift, skal vi også lave en oversigt over ægtefæl-
lens engagement med sparekassen på dødsdagen - det vil 
sige eventuelle konti, depoter m.m. Kontakt venligst spare-
kassen for at få lavet oversigten. 
 
Skifteretten sørger desuden for at få oplysninger om even-
tuel fast ejendom m.m. De bruger i første omgang oplysnin-
gerne til at kunne vejlede om de forskellige bobehandlings-
former som privat skifte eller uskiftet bo. Du kan læse mere 
om bobehandlingsformerne på www.domstol.dk. 

SKIFTERETTEN UDSTEDER SKIFTERETSATTEST 
Efter mødet i skifteretten bliver der udstedt en skifterets-
attest, der fortæller, hvem der er boets arvinger. 

Når skifteretsattesten er udstedt, får boets arvinger adgang 
til boets midler - herunder konti m.m. Er der flere arvinger, er 
det en god idé at lave skiftefuldmagter, så der kun er en per-
son, der administrerer boets midler - ellers skal alle arvinger 
underskrive, hver gang der skal foretages dispostioner i boet. 

Skifteretten pålægger arvingerne forskellige  opgaver, der 
skal løses - eksempelvis at betale regninger for afdøde, 
sælge en ejendom eller betale eventuel gæld. I kan vælge at 
løse opgaverne selv eller i samarbejde med en advokat. 

HVAD SKER DER, HVIS AFDØDE EJER FAST EJENDOM?
Er der fast ejendom, der skal sælges, vil det være en god idé 
at tage kontakt til en rådgiver i sparekassen eller en advokat, 
der kan hjælpe med rådgivning i forbindelse med salget. 

HVAD SKER DER MED AFDØDES PENSIONSORDNING  
OG/ELLER LIVSFORSIKRINGER?
Hvis afdøde havde en pensionsordning og/eller livsforsik-
ringer i sparekassen, kontakter vi boets kontaktperson med 
henblik på udbetaling, når vi har modtaget skifteretsattesten. 

KONTAKT OS
Når skifteretten har udstedt en skifteretsattest, beder vi 
dig og/eller andre pårørende om at kontakte afdødes 
rådgiver eller filial for at aftale overtagelse af boet. 
 
Vi har brug for følgende:

• Skiftefuldmagter ( kun aktuelt hvis der er flere 
  arvinger)

•  En kopi af gyldig billedlegitimation fra alle arvinger 
  (pas eller kørekort)

•  En kopi af alle arvingers sundhedskort

•  Arvingers kontaktoplysninger: mail og tlf.nr. 

AFSLUTNING AF BOET
Når midlerne i boet skal fordeles, er det vigtigt, at vi får oplyst 
fordelingsnøgle (en beskrivelse af hvordan arven skal forde-
les mellem arvingerne) samt registrerings- og kontonummer 
for alle arvinger. 

Er der værdipapirer i boet, som arvingerne gerne vil beholde, 
skal vi have oplyst CD-ident (det kan dit eget pengeinsti-
tuttet hjælpe med) og depotnummer på de pågældende 
arvinger. 

Når boet er færdigbehandlet, får boets kontaktperson besked.

For god ordens skyld vil vi også oplyse dig om, at vi vil op-
kræve gebyr af dødsboet. Gebyr fremgår af vores prisliste over 
serviceydelser, som du kan finde på www.spks.dk/priser
 
Du kan finde yderligere information på www.spks.dk/dødsbo
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