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Behandling af boet
Der er mange praktiske ting at tænke på, når ens
kære dør, ikke mindst økonomi, arv osv. Derfor har vi
her samlet lidt information om, hvad der skal ske i den
nærmeste fremtid med hensyn til boet efter afdøde.
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Konti og betalinger
Når vi får besked om dødsfaldet, spærrer
vi konti mm., og så er det ikke muligt at
hæve på afdødes konti, før skifteretten
har udstedt en skifteretsattest eller på
anden måde har givet en tilladelse.
Vi kontakter også ægtefællen eller samleveren med et brev eller på telefonen
inden for syv dage – hvis der er en ægtefælle eller samlever registreret hos os.
Vi vil sammen gennemgå, hvad der skal
ske med betalingsaftalerne på afdødes
konti og eventuelle fælleskonti.

Arvinger er ikke forpligtet til at betale
afdødes regninger, så længe der ikke er
udstedt en skifteretsattest. Er der fælles
udgifter som f.eks. husleje, der tidligere
blev betalt over en af de spærrede konti,
skal I sørge for, at regningerne fremover
bliver betalt fra en af dine egne konti.
Hvis der ikke er registreret en ægtefælle
eller samlever hos os, sletter vi alle betalingsaftaler på afdødes konti og eventuelle fælleskonti.
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Udgift til begravelse eller bisættelse
Hvis der er penge til det i boet, kan vi
eventuelt hjælpe med at betale begravelsen/bisættelsen. I praksis foregår det
ved, at du sender en kopi af regningen
til Bobehandling. Regningen skal være
underskrevet af den, som har modtaget
regningen.

Møde i skifteretten
Er det dig, der har bestilt begravelsen/
bisættelsen, bliver du registreret som
skifterettens kontaktperson. En til tre
uger efter dødsfaldet modtager du en
indkaldelse fra skifteretten til et møde. På
mødet finder skifteretten ud af, hvem der
er arvinger til boet.

Udbetaling af pensionsordninger
og forsikringer
Pensionsopsparing i form af ratepensioner, kapitalpensioner og aldersopsparing
udbetales som hovedregel uden om boet
til nærmeste pårørende.

Vi sender kort tid efter vi har modtaget
besked om dødsfaldet en opgørelse over
afdødes konti og eventuelle depoter pr.
dødsdagen. Var du gift med afdøde, kan du
få brug for en tilsvarende opgørelse over
dine egne konti og eventuelle depoter. Den
får du ved at kontakte Bobehandling.

Udbetalingerne indgår altså ikke i hverken
åbningsstatus eller boopgørelse. Derimod
indgår penge på selvpensions- og indekskonti i boet og udbetales til arvingerne,
der er registreret på skifteretsattesten.
Forsikringer udbetales som hovedregel
uden om boet til den, der er indsat som
begunstiget. Hvis vi har pant i forsikringen
og afdøde har lån i banken, modregner vi
lånet i forsikr ingssummen og udbetaler
et eventuelt overskydende beløb til den
begunstigede.

Skifteretten har brug for oplysninger om
fast ejendom og værdifuldt løsøre som for
eksempel bil eller båd. Desuden ønsker
skifteretten oplysning om, hvem der kan
arve og om et eventuelt testamente. På
det grundlag vejleder skifteretten om de
forskellige bobehandlingsformer.

For de penge, der udbetales uden om boet,
gælder det, at stats- og boafgiften trækkes
fra, inden beløbet udbetales.
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Adgang til
boets midler

Skifteretsattest og skiftefuldmagt
Når du som pårørende har været til møde
i skifteretten, bliver der udstedt en skifte
retsattest, som fortæller, hvem boets
arvinger er.
Hvis I er flere arvinger, er det vigtigt, at I
tager stilling til, om I vil give skiftefuldmagt
til én person, der kan administrere bodelin
gen. Det kan være praktisk, da det ellers vil
betyde, at alle arvinger skal skrive under,
hver gang der skal ske noget med boets
engagement i banken.
Skifteretten oplyser ikke banken om, hvem
der er arvinger til boet. Derfor skal du
sende en kopi af skifteretsattesten og even
tuelle skiftefuldmagter til Bobehandling, så
vi kan hjælpe med at behandle boet.
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Legitimering
For at være sikre på, at vi frigiver arven
til de rigtige arvinger, skal vi bruge billed
legitimation på både fuldmagtshavere og
arvinger i boet. Hvis du er kunde i Danske
Bank og allerede er tilstrækkeligt legitime
ret, skal du ikke gøre mere. Ring til os, hvis
du er i tvivl.
Bemærk, at vi desværre ikke kan behandle
boet, før vi har modtaget legitimation fra
alle arvingerne.
Hvilken legitimation skal du sende til os?
Du skal sende en kopi af dit pas, kørekort
eller et legitimationskort udstedt af Borgerservice. Har du ikke et af dem, kan du
sende kopier af to af de følgende doku
menter: Dansk sundhedskort, dåbs- eller
navneattest, din seneste forskuds- eller
årsopgørelse fra SKAT.

Legitimationen skal være gyldig. Sørg også
for, at kopierne er tydelige, og at der ikke er
overstregninger eller lignende i dem.
Bor du i udlandet
Har du bopæl udenfor Danmark, skal vi
have en kopi af gyldig billedlegitimation.
Pas, EU-/EØS kørekort og nationalt identitetskort, er anerkendt af banken som
gyldig billedlegitimation.

boets engagement via netbank. Her kan du
betale regninger, overføre penge og sælge
værdipapirer. Hvis du ikke har netbank i
Danske Bank, så kontakt os for at høre
mere om dine muligheder.
eBoks
Du kan få adgang til afdødes eBoks, når
skifteretsattest og eventuelle skiftefuld
magter er udstedt. Læs mere om adgang til
dokumenter i eBoks på www.eboks.dk.

Sådan gør du
Du kan sende kopierne til os med posten
eller via danskebank.dk/bobehandling,
som er en sikker kanal. Vælg ’Indsend
oplysninger’ og følg guiden.
Netbank
Hvis der kun er én person, der administre
rer boet, er det ofte muligt at få adgang til
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Opgaver under skiftet
I forbindelse med
dødsfaldet skal
arvingerne eller
den person, der
har skiftefuldmagt, løse nogle
af de følgende
opgaver:
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•	Få skifterettens hjælp til at indrykke proklama i Statstidende. Det betyder at indkalde afdødes kreditorer, så
de kan fremsætte deres krav inden for tidsfristen på
otte uger.
•	Sende åbningsstatus/formueopgørelse til skifteretten
– det er en opgørelse over afdødes aktiver og passiver
ved dødsfaldet. Var afdøde gift, skal formueopgørelsen
også indeholde den efterladtes andel af fællesboet.
•	Betale gæld til kreditorer. Hvis der er lån i banken, må
banken modregne gæld i indlånskonti og eventuelle
pensionskonti, der indgår i boet.
•	Sælge fast ejendom eller udlægge til én eller flere
arvinger.
•	Sende boopgørelse i to eksemplarer til skifteretten.
Skifteretten sender den ene videre til SKAT.
• Betale eventuel boafgift.
•	Sende eventuel selvangivelse for boet til SKAT.
•	Betale eventuel skat af boet (dødsboskat).
• Fordele arven korrekt.
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Afslutning af boet
Fordeling af arv
Vi anbefaler, at arven ikke fordeles før proklamafristen på otte uger fra indrykningsdatoen er udløbet. Hvis vi skal overføre
penge fra boet, har vi brug for modtag
erens reg. nr. og kontonummer.
Hvis der er værdipapirer, der skal fordeles,
har vi brug for CD-ident og depotnummer.
CD-identet består af 5 cifre, der beskriver,
hvilket pengeinstitut værdipapirer skal
overføres til. Du kan få oplyst dit CD-ident
og depotnummer i dit pengeinstitut.
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Hvis der er flere arvinger, har vi brug for
at få oplyst, hvordan arven skal fordeles.
Vær opmærksom på, at aktier kun kan
deles i hele styk.
Få mere information
Du kan læse mere på vores hjemmeside
www.danskebank.dk/bobehandling, hvor
du også kan finde nyttige links til f.eks.
domstolenes hjemmeside og SKAT.

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på 45 13 93 33
eller bobehandling@danskebank.dk.
Oplys afdødes fødselsdato og din egen
mailadresse eller telefonnummer – så kan
vi hurtigere hjælpe dig.
Danske Bank
Bobehandling
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
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