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Blanket til Testamente
OPRETTERENS PERSONLIGE OPLYSNINGER
Efternavn
Samtlige fornavne
Cpr. Nr.

Mobil/Tlf. nr.

Adresse
E-mail
Stilling
Har opretteren tidligere oprettet testamente? I bekræftende fald, hvornår?
ÆGTESKABELIG STILLING:
Ugift

Gift

Registreret partnerskab

Enkemand

Enke

ÆGTEFÆLLES PERSONLIGE OPLYSNINGER
Fulde navn
Fødenavn
Cpr. Nr.
E-maili
TESTAMENTE
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VEJLEDNING
for den, der vil oprette testamente:
Den sikreste måde at oprette testamente på er at gøre det for kredsdommeren. (Et testamente kan dog
også oprettes for to vidner; selv et helt formløst testamente kan lægges til grund for skiftet, men enhver
indsigelse mod det fra en forbigået arving berøver dets gyldighed). Et testamente, der ønskes oprettet for
kredsdommeren, skal indleveres til denne i 3 enslydende eksemplarer. Efter at være underskrevet i
kredsdommerens påsyn og forsynet med dennes attest tilbageleveres det ene eksemplar til testator.
Et testamente skal indeholde:
1) Opretterens (testators) fulde navn, stilling, cpr.nr. samt bopæl. NB. Såfremt testator er gift, og
testamentet begrænser ægtefællens ret til at sidde i udskiftet bo eller andre rettigheder, skal
ægtefællen medunderskrive og dermed tiltræde testamentets indhold for at begrænsningen får
gyldighed. For eksempel hvis testamentet indeholder bestemmelse om, at nogen skal arve straks
ved førstafdødes død, giver den længstlevende ved sin underskrift helt eller delvis afkald på sin ret
til at sidde i uskiftet bo.
2) Testamentsarvingens (-arvingernes) fulde navn, stilling og bopæl. Foruden personer kan også
institutioner f.eks. alderdomshjem eller børnehjem indsættes som testamentsarvinger.
3) En klar angivelse af, hvad testator ønsker at tillægge den eller de i testamentet nævnte arvinger;
man kan opregne bestemte ting eller – navnlig hvis man ved testamentet vil råde over alt, hvad
man ved sin død måtte eje – blot skrive ”alt, hvad jeg ejer” eller angive de bestemte brøkdele, hver
skal arve.
4) Den, der efterlader sig ægtefælle eller livsarvinger (børn, derunder adoptivbørn, eller børnebørn),
kan ikke ved testamente berøve disse deres såkaldte tvangsarv. Da tvangsarven udgør 1/2 af arven
vil det sige, at man ved testamente ikke kan råde over mere end 1/2 af sine efterladenskaber. Den,
der ikke vil risikere, at ægtefælle eller livsarvinger på skiftet kræver et testamente tilsidesat i det
omfang, det gør indgreb i tvangsarven, skal derfor på forhånd sikre sig tvangsarvingernes
samtykke til testamentet.

