Det sker efter et dødsfald
Formue og ejendele
overgår til dødsbo

1
2-3
dage*

Samme dag en person dør, overgår alle afdødes ejendele, konti, eventuel gæld,
formue og aftaler til et dødsbo. Myndighederne får automatisk besked om
dødsfaldet via folkeregistret. Banken modtager også oplysninger om dødsfaldet
og ændrer herefter afdødes adresse til ”boet efter” og kontakter boet. Senest to
dage efter dødsdagen skal en dødsanmeldelse udfyldes og afleveres til kirkekontoret i det sogn, afdøde boede i. Anmeldelsen kan også ske på borger.dk.

Økonomien
under forløbet

2
1. uge*

Nordea spærrer som udgangspunkt afdødes konti og aftaler for at sikre boets
midler. Det betyder, at der kun kan betales begravelsesudgifter fra afdødes konti.
Har du fælles konti med afdøde, kan vi hjælpe med at oprette en ny konto, så du
fx kan få udbetalt din løn eller pension. Faste aftaler fra afdødes konti til betaling
af fx husleje, vand og el kan overføres til efterladte ægtefælle eller samlevers
konto. Husk at afmelde medlemskaber af foreninger og klubber og afbestille
abonnementer på fx aviser og internet.

Begravelsen skal
arrangeres

3
1. uge*

Begravelsen skal som hovedregel ske senest otte dage efter et dødsfald. De fleste
pårørende vælger at bruge en bedemand, når de skal arrangere en begravelse.
Bedemanden kan fx hjælpe med levering af kiste/urne, fremvisning i kapel,
rustvognskørsel eller transport af urne til krematorium.

Hvad skal der
ske med boligen?

4

Skal afdødes bolig opsiges eller sælges, eller kan nogen fra afdødes familie blive
boende? Da boligudgifterne i mange familier er den største udgift, er det vigtigt
hurtigt at få afklaret, hvordan økonomien fremover vil se ud. Beslutningen
afhænger ofte af, om den afdøde efterlader en partner og hjemmeboende børn.

Boet udlægges
af skifteretten

5
4-12
uger*

6

Ved et dødsfald skal boet gøres op. Skifteretten indkalder arvingerne til et møde
3-4 uger efter dødsfaldet. Det er skifteretten, som bestemmer, hvordan boet skal
behandles. Banken sender en opgørelse over afdødes konti til skifteretten. Når
det er sket, udstedes en skifteretsattest, der angiver, hvem der får adgang til
afdødes formue og ejendele.

Boet fordeles
og afsluttes
Til slut skal afdødes ejendele og eventuelle formue fordeles mellem arvingerne. Der kan eventuelt også komme betaling af boafgift. Nordea skal have kopi
af skifteretsattesten og billedlegitimation fra alle arvinger, inden fordelingen af
boet kan ske. Du bør også 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

*Afhænger af boets størrelse.
Der kan opstå mange spørgsmål, når du som efterladt skal ordne boet
og økonomien. Kontakt os på 70 33 33 33, hvis du har spørgsmål.

