Når man mister en af sine nære, skal man oveni sorgen ofte håndtere en
del praktiske ting. Det kan være svært at vide, hvad der skal ske. Her
nævner vi de vigtigste ting.
Det kaldes et dødsbo

Samme dag en person dør, overgår alle afdødes ejendele,
konti, eventuel gæld, formue og aftaler til et dødsbo. Et
dødsbo ophører, når afdødes ejendele og eventuelle
formue er fordelt mellem arvingerne.

Dødsfaldet registreres hos myndighederne

Myndighederne får automatisk besked om dødsfaldet via
folkeregistret. Det sker via lægen, som udfylder og
indberetter en dødsattest.

Dødsanmeldelsen

Senest to dage efter dødsdatoen skal du eller
bedemanden udfylde og aflevere en dødsanmeldelse til
kirkekontoret i afdødes bopælssogn (gælder også
ikke-medlemmer af folkekirken). Dødsfaldet kan også
anmeldes på borger.dk, hvorfra det sendes til sognet
automatisk.   

Bedemand

Kontakt bedemanden for at planlægge begravelsen.
Begravelsen skal som hovedregel ske senest otte dage
efter et dødsfald. Bemærk, at der ikke er pligt til at bruge
bedemand.

Nordea spærrer den afdødes konti

Når Nordea får kendskab til dødsfaldet, spærrer vi
afdødes konti og aftaler. Det gør vi for at sikre boets
midler. Det betyder, at der ikke kan betales eller overføres
noget fra afdødes konti, dog med undtagelse af
begravelsesudgifter. Nordea sender alle relevante
bankoplysninger til Skifteretten.

Faste betalinger

Faste aftaler fra afdødes konti til betaling af fx husleje,
vand og el slettes som udgangspunkt. På den måde bliver
der ikke betalt regninger, som ikke skulle have været
betalt. Hvis der er fælles udgifter, som f.eks. husleje, der
tidligere er blevet betalt fra en af de spærrede konti, så
skal du sørge for at disse betalinger bliver tilmeldt en af
dine egne konti. Tag fat i os, hvis du har brug for hjælp.

NemKonto
Hvis afdøde var din ægtefælle eller samlever, og I havde
fælles NemKonto, er den blevet lukket af Nordea. Hvis du
har konti, som ikke var fællesejede, så kan du selv ændre
en af disse til at blive din NemKonto, fx på Nemkonto.dk.
På din NemKonto kan du modtage fx løn eller pension. På
den måde har du adgang til penge, indtil de fælles konti
bliver frigivet af Skifteretten og åbnet igen.

Udpeg en kontaktperson blandt arvingerne, som
tager sig af dødsboet og post
Hvis der er flere arvinger, kan det være praktisk at lade en
af arvingerne stå for at håndtere boet. Det kræver, at de
andre arvinger giver fuldmagt til det. Fuldmagter skal
gives skriftligt og skal bruges i kontakt med banker og
andre, mens boet behandles.

Møde med skifteretten og skifteretsattest
Skifteretten indkalder arvingerne til et møde, normalt 3-4
uger efter dødsfaldet. Det er skifteretten, som bestemmer,
hvordan boet skal behandles. Når det er sket, udstedes en
skifteretsattest. Skifteretsattesten angiver, hvem der får
adgang til afdødes formue og ejendele. Nordea skal bruge
en kopi af skifteretsattesten, for at håndtere sagen.
Nordea skal også have billedlegitimation fra alle arvinger
inden fordelingen af boet. Læs mere på nordea.dk/
dødsfald

Digital post og abonnementer
Ved et dødsfald sender myndigheder ikke længere digital
post til afdøde, og læseadgang ophører. Vil du se afdødes
digitale post, skal du indsende en skifteretsattest via
e-Boks.dk. Husk også at afmelde medlemskaber
(foreninger og klubber) og at afbestille abonnementer
(aviser/blade/internet).

Hvis du har spørgsmål
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.
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En oversigt til dig, som har mistet et
familiemedlem

