Skiftesager

Bilag S‐05

Blanket til udfyldelse ved tab af nærtstående familiemedlem
OPLYSNINGER OM AFDØDE
Sagliste nr.
Afdødes navn
Cpr. Nr.
Adresse
Kredsretten vil gerne kondolere, at du har mistet en af dine nærmeste

HVILKET FORHOLD HAVDE DU TIL AFDØDE?
Gift

Registreret samlevende

Separeret

Skilt

Afdøde er mit barn

Afdøde er min forælder

Andet, hvilket forhold?

OPLYSNINGER OM AFDØDES INDBO

Ja

Nej

Ejede afdøde indbo eller ejer du, fx malerier, figurer, møbler der er af særlig
høj værdi?
Ejede afdøde en båd eller ejer du, jolle eller havde afdøde andel i en båd/jolle?
Ejede afdøde bil, eller ejer du, eller havde afdøde andel i en bil/flere biler?
Hvis ja, GL/GR nr.:
Ejede afdøde, eller ejer du et hus alene eller sammen med andre?
Hvis ja, husets BNR:
Ejede afdøde eller ejer du i øvrigt noget, som har en væsentlig økonomisk
værdi? (aktier, obligationer eller værdipapir)
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ANDRE OPLYSNINGER OM AFDØDE

Ja

Nej

Havde afdøde lavet testament?
Var afdøde medlem af Ligkisteforeningen?
Hvor har afdøde arbejdet i det sidste år?
(Skriv også arbejdsgiverens navn & virksomhedens
adresse)
Jeg erklærer at ovennævnte oplysninger er sande. Overtrædelse heraf kan medføre
foranstaltninger efter kriminallov.
Sted / Dato

Navn (med blok bogstaver)

Underskrift

Reg. nr. & konto nr.

Mobil nr. eller tlf. Nr.

E‐mail

Sted / Dato

Navn (med blok bogstaver)

Underskrift

Reg. nr. & konto nr.

Mobil nr. eller tlf. Nr.

E‐mail

Sted / Dato

Navn (med blok bogstaver)

Underskrift

Reg. nr. & konto nr.

Mobil nr. eller tlf. Nr.

E‐mail

Sted / Dato

Navn (med blok bogstaver)

Underskrift

Reg. nr. & konto nr.

Mobil nr. eller tlf. Nr.

E‐mail
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Vigtige oplysninger fra kredsrettens side
Når nogen dør, skal Kredsretten indhente oplysninger om afdøde og sørge for, at der tages vare på de
ting, som afdøde ejede. Denne blanket kan udfyldes af både ægtefælle, partner, samlever eller
livsarvinger. Så hvis afdøde var alene, kan nærtstående udfylde blanketten. Denne blanket handler kun
om afdødes ting.
Du bedes derfor udfylde denne blanket og sende den tilbage til Kredsretten.
Hvis du ved, hvor afdødes hævekort, kontokort eller nøgler til hus, bil eller båd befinder sig, bedes du
sørge for at disse ting afleveres til Kredsretten straks. Det er dog ikke nødvendigt med nøgler, hvis
afdøde har ægtefælle/samlever. Hvis afdøde er alene (uden ægtefælle eller samlever), så er det
familiemedlemmerne eller nærtstående der skal sørge for at tømme afdødes lejlighed, derefter aflevere
nøglerne til INI A/S eller ISERIT A/S.
Kan skiftesagen herefter sluttes uden yderligere oplysninger, vil du blive orienteret om dette. Viser det
sig, at sagen ikke kan sluttes umiddelbart, vil du blive indkaldt til et retsmøde i Kredsretten.
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Hvad skal man gøre med ting, der tilhører en person som dør?
Kredsrettens behandling af sagen
Når en person dør, har Kredsretten ansvaret for at sørge for, at afdødes ting bliver fordelt.
Kredsretten får besked om et dødsfald fra præsten. Nogle gange kan der gå lidt tid fra dødsfaldet, før
Kredsretten får besked. Det første Kredsretten gør, når retten har fået besked fra præsten, er at skrive
til kommunen, banken, INI, Nukissiorfiit og Tele for at høre, om afdøde havde penge til gode hos dem.
Kredsretten skriver også til ligkisteforeningen og testamenteregistret.
Derefter vil Kredsretten forsøge at komme i kontakt med afdødes familie for at få dem til at forklare,
hvad afdøde ejede, og hvem hun/han er i familie med. Når Kredsretten har talt med familien, kan
skiftesagsbehandleren ofte tage stilling til, hvordan sagen kan gøres færdig. Der er forskellige måder,
man kan behandle sagen på. Hvordan sagen skal behandles afhænger blandt andet af, om afdøde var
gift, og hvor stor økonomisk værdi det han ejede har.

Hvad kan du gøre, hvis en i familien dør
Sørg for at passe godt på de ting den døde person ejede. Hvis afdøde boede til leje, skal I sørge for at
tømme lejligheden og aflevere nøglerne til INI A/S eller ISERIT A/S. Hvis afdøde havde kontanter, skal
de sættes ind på hans bankkonto. Send kvitteringen for indsættelsen sammen med bankkortet til
Kredsretten.
Skriv eventuelt en liste ned over de ting, som har en økonomisk værdi – ting som kan sælges. Lad være
med hæve på afdødes bankkonto – du risikere at skulle betale pengene tilbage.
Afdødes nærmeste familie må meget gerne kontakte Kredsretten. Kredsretten kan som regel tidligst
udtale sig om, hvordan sagen kan behandles, når der er gået ca. 2 måneder fra dødsdagen.
Kredsretten har brug for følgende oplysninger for at kunne behandle sagen:


Var afdøde gift?



Havde afdøde børn, herunder børn som er døde?



Hvad ejede afdøde af økonomisk værdi?

Hvis den døde person var gift, skal Kredsretten også vide, hvad ægtefællen ejer.
Dokumentet skal afleveres til Skifteretten inden 14 dage, hvor der vil være sagsbehandling efter
den.
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