Du kan bruge listen til at holde styr på en række praktiske ting i
forbindelse med et dødsfald.
Det sørger andre for:
  
Dødsattesten:

• Skrives og indberettes til myndighederne af en læge.

Konti mv. i Nordea:

• Vi spærrer afdødes konti og aftaler for at sikre boets
midler. Det betyder, at der ikke kan betales eller
overføres noget fra afdødes konti, dog med undtagelse
af begravelsesudgifter. Faste aftaler fra afdødes konti
til betaling af fx husleje, vand og el slettes som
udgangspunkt. De faste aftaler kan overføres til
efterladte ægtefælle eller samlever.
Tag fat i os, hvis du har brug for hjælp til det.

Bankoplysninger til skifteretten:

• Nordea sender alle relevante bankoplysninger til
Skifteretten, fx saldo på konti, depotoversigt og lign.
Skifteretten: Indkalder til møde ca. 4 uger efter
dødsdagen. Mødet foregår som regel telefonisk.

Skifteretsattest:

• Udstedes af Skifteretten og angiver, hvem der får
adgang til afdødes formue og ejendele.

Billedlegitimation:

• For at være sikre på, at vi frigiver boets midler til de
rigtige arvinger, skal vi bruge billedlegitimation på alle
arvinger og eventuelle fuldmagtshavere i boet. Læs
mere på nordea.dk/dødsfald

Det skal du selv sørge for:
  
Dødsanmeldelsen:

• Skal udfyldes og afleveres til kirkekontoret i afdødes
bopælssogn senest to dage efter dødsdatoen.
Bedemanden kan hjælpe med dette. Anmeldelsen kan
også ske på borger.dk.

Bedemand:

• Kontakt bedemanden for planlægning af begravelse.
  

Kontaktperson:

• Udpeg evt. kontaktperson, hvis der er flere arvinger.
Husk at alle arvinger skal give skriftlig fuldmagt til
kontaktpersonen. Se også Billedlegitimation nederst til
venstre.

Faste aftaler:

• Faste aftaler om fx husleje kan overføres til efterladte
ægtefælle eller samlever. Tag fat i os, hvis du har brug
for hjælp til det.

Penge:

• Hvis du havde fælles NemKonto med afdøde, er den
blevet lukket af Nordea. Hvis du har konti, som ikke var
fællesejede, så kan du selv ændre en af dem til at blive
din NemKonto. Det kan du selv gøre på Nemkonto.dk.
Ellers tag fat i os for hjælp.

Digitale medier:

• Du bør tage stilling til, hvad der skal ske med fx
Facebook, LinkedIn og e-mail-konti for afdøde. Se fx en
guide til det på Forbrugerrådet Tænks hjemmeside,
taenk.dk

Abonnementer:

• Husk at afmelde medlemskaber af foreninger og
klubber og afbestille abonnementer på fx aviser og
internet.
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Huskeliste til dig, som har mistet en,
der stod dig nær

