Arvskiftesblankett
- Flera dödsbodelägare

Den här blanketten använder du när det finns flera dödsbodelägare
Du kan använda den här blanketten då arvet ska skiftas till flera personer. Är det bara en person som ska
ärva använder du den förenklade blanketten för en dödsbodelägare.
Så här gör du:
- Fyll i blanketten direkt på din dator. Var noggrann så att allt blir rätt.
- Finns det fält som inte är relevanta för er situation lämnar ni dem tomma.
- När ni är klara sparar ni dokumentet i en fil på en dator. Ni ska alltså inte skriva ut blanketten.
- Utse en av er som skickar in uppdraget till oss. Du som skickar öppnar din elektroniska brevlåda hos
Nordea. Du hittar den på Nordea.se under ”Logga in” och sedan ”Avtal och Meddelanden”.
Därefter loggar du in genom att identifiera dig med Mobilt BankID.
- Tryck på ”Nytt meddelande”, Välj sedan ”Dödsbo – Övriga dokument” i rullistan. Ange dödsboets
personnummer och ditt eget telefonnummer. I meddelandefältet anger du ditt eget namn och
personnummer. Bifoga slutligen den ifyllda blanketten tillsammans med den obligatoriska
bouppteckningen och eventuella bilagor.
- Observera att samtliga dödsbodelägare måste ha ett eget Mobilt BankID för att kunna genomföra
arvskiftet digitalt.
När du laddat upp dokumenten till oss granskar vi dem för att se att allt blivit rätt ifyllt och är komplett.
Därefter skickar vi en länk till samtliga dödsbodelägare via e-mail där var och en ombeds att signera
uppdraget med hjälp av Mobilt BankID så att alla ska känna sig trygga att allting blivit korrekt.
Kontrollera därför en extra gång att alla e-mailadresser är korrekt ifyllda. Först när alla dödsbodelägare
signerat kan vi påbörja ärendet. Om något blivit fel eller om vi behöver komma i kontakt av någon annan
anledning, kontaktar vi avsändaren via den elektroniska brevlådan. Avsändaren får då en notifiering via
SMS. Kvitton skickar vi till var och en av dödsbodelägarna.
Innan du börjar fylla i blanketten
Om dödsboet har bolån, lån med flera låntagare, lån hos Nordea Finans eller om det finns bankfack eller
bankbok måste dessa hanteras innan ni kan göra arvskiftet. Detsamma gäller ifall ni vill flytta medel till
ett konto utomlands. Ring Nordea Kundservice på 020-31 45 50 så hjälper vi er att hitta rätt lösning.
Ta fram kontonummer för de konton som den avlidne haft hos Nordea
Du hittar kontouppgifterna i det Kapital- och räntebesked Nordea skickat till dödsboets adress.
Ta fram uppgifter om dina mottagarkonton
- Mottagaren kan ha konto i valfri bank/institut för att ta emot likvida medel, premieobligationer eller
värdepapper som inte ligger i ett så kallat Investeringssparkonto (ISK).
- För att ta emot fonder behöver mottagaren ett eget fondkonto i Nordea. Saknas ett sådant öppnar vi
automatiskt ett nytt åt dig. Ange då ”Nytt” i fondkontorutan.
- För att ta emot tillgångar inom ett ISK behöver mottagaren ett eget ISK i Nordea. Saknas det behöver
mottagaren själv öppna ett nytt hos oss via Internetbanken eller genom att ringa Nordea Kundservice.
Tänk på att
- De konton som töms kommer att avslutas efter tömning.
- Om ni säljer dödsboets fonder, värdepapper eller premieobligationer kan eventuellt en kapitalvinst
eller-förlust uppkomma.
- Det kan vara klokt att lämna kvar ett konto i dödsboets namn för att hantera skattebetalningar året
(maj 20)
efter dödsfallet. Därefter kan ni stänga det.
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- Försäljning av innehav i kapitalförsäkringar hanteras av Nordea Liv & Pension.
De nås på 0771-470 470.
9924 För att få råd om hur ni ska hantera din situation kan du boka möte med en rådgivare via Nordea.se, eller
E003 genom att ringa Nordea Kundservice
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Datum

2020-05-19
Den avlidnes namn

Nästa

Föregående

Dödsbo
Ny adress
för dödsboet
Obligatoriska
handlingar
bifogas
Lån och
krediter

Skriv ut

Konton
Återställ

(även ISK,
fond, VP-depå)

Bouppteckning

Personnummer

Testamente (i förekommande fall)

Förordnande av boutredningsman (i förekommande fall)

Arvsskifte (i förekommande fall)

Om dödsboet har bolån i Nordea, lån med flera låntagare eller lån hos Nordea Finans måste dessa hanteras
innan arvskiftet kan utföras.
Dödsboets övriga lån i Nordea (ej bolån) kommer att lösas med innestående medel innan arvskiftet utförs.
Avsluta samtliga konton – flytta innestående medel till ovan angivet bankkonto
Avsluta samtliga konton förutom

där

kr ska kvarstå.

(Resterande belopp flyttas till ovan angivet bankkonto).

Fonder

Dödsboet
innehar inga fonder

Sälj samtliga fonder

Sälj eller överlåt
fonder enligt bilaga

(ej inom ISK)

Dödsboet
innehar inga värdepapper

Sälj samtliga värdepapper

Sälj eller överlåt
värdepapper enligt bilaga

ISK Investeringssparkonto

Dödsboet
innehar inget ISK

Sälj samtliga tillgångar
inom ISK (konto avslutas)

Sälj eller överlåt tillgångar inom ISK
enligt bilaga

Premieobligationer
Skogs-/Skogsskadekonto

Dödsboet innehar
inga premieobligationer

Sälj samtliga obligationer

Sälj eller överlåt obligationer
enligt bilaga

(ej inom ISK)

Värdepapper

Dödsbodelägare
som ska
signera
uppdraget

Dödsboet innehar inget skogskonto

Överlåt innehavet enligt bilaga

Dödsbodelägare 1, namn (kontaktperson)

Personnummer

E-post

Mobilnummer

Dödsbodelägare 2, namn

Personnummer

E-post

Mobilnummer

Dödsbodelägare 3, namn

Personnummer

E-post

Mobilnummer

Dödsbodelägare 4, namn

Personnummer

E-post

Mobilnummer

Dödsbodelägare 5, namn

Personnummer

E-post

Mobilnummer

Dödsbodelägare 6, namn

Personnummer

E-post

Mobilnummer

Kontaktuppgifter (Namn, Personnr, Epost, Mobilnr) till ytterligare dödsbodelägare bifogas

C
Central
instans
blad
(maj 20)
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Underskrifter
Uppdraget undertecknas genom att skicka filen med den ifyllda blanketten till Nordea via vår digitala tjänst.
När vi tagit emot uppdraget kommer vi att skicka ut en länk till samtliga ovan angivna dödsbodelägare där de
ombeds signera uppdraget med Mobilt BankID. Det gör vi för att säkerställa att uppdraget är korrekt och
godkänt av alla delägare.
Först när vi fått den elektroniska signaturen från samtliga dödsbodelägare kan vi påbörja ärendet.
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195.
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.
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Datum

2020-05-19

Utbetalning av innestående medel (inkl likvid av ev försäljning av tillgångar enligt nedan)
Mottagarens namn

Personnummer

Bank

Kontonummer

Andelar, %-andel
(hela %) eller
belopp

Nästa

Föregående

Skriv ut

Återställ

Nästa sida - Fonder

C
Central
instans
blad
(maj 20)
3 (8)

9924
E003

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195.
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Datum

2020-05-19

Fonder (Saknar mottagaren fondkonto i Nordea öppnas ett nytt automatiskt)
Mottagarens namn

Personnummer

Till Fondkonto i Nordea
(Ska fonden säljas skriver du
“Sälj” I fältet)

Andelar eller
%-andel (hela %)

Fondnamn

Nästa

Föregående

Skriv ut

Återställ

Nästa sida - ISK
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Datum

2020-05-19

ISK (Mottagaren måste ha ett befintligt ISK i Nordea)
Från ISK

Personnummer

Till ISK i Nordea
(Ska tillgången säljas
skriver du “Sälj” I fältet)

Fondnamn eller värdepapper

Andelar, %-andel
(hela %) eller antal

Nästa

Föregående

Skriv ut

Återställ

Nästa sida - Värdepapper

C
Central
instans
blad
(maj 20)
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Datum

2020-05-19

Värdepapper exkl premieobligationer (Mottagaren måste ha ett eget värdepapperskonto)
Mottagarens namn

Personnummer

Bank/Institut

Till VP/Konto/Depå-nr,
(Ska värdepappret
säljas skriver du
“Sälj” I fältet)

Värdepapper

Antal

Nästa

Föregående

Skriv ut

Återställ

Nästa sida - Premieobligationer

C
Central
instans
blad
(maj 20)
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Datum

2020-05-19

Premieobligationer (Mottagaren måste ha ett eget värdepapperskonto)
Mottagarens namn

Personnummer

Bank/Institut

Till VP/Konto/Depå-nr,
(Ska obligationen säljas
skriver du
“Sälj” I fältet)

År + lån

Serienummer

OrdningsAntal
nummer

Nästa

Föregående

Skriv ut

Återställ

Nästa sida - Skogs-/ Skogsskadekonto

C
Central
instans
blad
(maj 20)
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Datum

2020-05-19

Skogs- /Skogsskadekonto (Nytt skogskonto öppnas i mottagarens namn i Nordea)
Mottagarens namn

Personnummer

Andelar, %-andel (hela %)
eller belopp

Föregående

Återställ

Skriv ut

C
Central
instans
blad
(maj 20)
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