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Testamente
Dette testamente er oprettet af undertegnede Anne Andersen, cpr.nr.: 123456-xxxx boende
Blomstergade 1, 4560 Vig.
Jeg kan oplyse:
•
•
•

•

At jeg er single.
At jeg ingen særlivsarvinger efterlader mig.
At følgende er angivet som arvinger:
o Den Danske Naturfond
o Niels Nielsen, cpr.nr. 123456-xxxx
At jeg ikke er bekendt med at have oprettet testamente tidligere. Ved underskrift af dette
testamente vil samtlige eventuelle tidligere testamenter tilbagekaldes. Formkravene til
ophævelse af testamenter jf. arvelovens § 67 er hermed opfyldt.

Min sidste vilje er følgende:

§1
Testamente
1.1 Jeg ønsker med forestående dokument at oprette et testamente alene. Jeg har heri angivet min sidste vilje, som
jeg ønsker bliver fulgt og respekteret.

§2
Fordeling af arv til Anne Andersens arvinger
2.1 Fordeling: Når jeg går bort.
2.1.1 Det er mit ønske, at arven efter mig skal fordeles ligeligt mellem Den Danske Naturfond og Niels Nielsen,
så hver arving arver lige meget.
2.1.2 Jeg er bekendt med, at mine eventuelle tvangsarvinger som minimum er berettigede til deres tvangsarv efter
den til enhver tid gældende arvelovgivning.

§3
Særejebestemmelser
3.1
3.1.1

Særejebestemmelser for Anne Andersens arvinger
Jeg har besluttet ikke at lave særejebestemmelse for mine arvinger.

§4
Fortrinsret
Bestemmelse om fortrinsret for Anne Andersens arvinger
4.1.1 Jeg har besluttet ikke at give fortrinsret til specifikke genstande eller værdier for mine arvinger.
4.1

§5
Båndlæggelse
5.1
5.1.1

Bestemmelse om båndlæggelse for Anne Andersens arvinger
Jeg har besluttet ikke at båndlægge friarven til mine arvinger.

§6
Øvrige bestemmelser
Bestemmelse om betaling af vedligeholde af gravsted for Anne Andersen
6.1.1 Alle udgifter i forbindelse med begravelse skal afholdes af boet. Derudover skal de retningslinjer, som jeg
har indberettet til Vig Kirke overholdes.
6.1

§7
Pensioner og forsikringer
7.1 Pensioner og forsikringer vil ved min død blive udbetalt til de personer, der er indsat som begunstigede på de
enkelte pensionsaftaler og forsikringer.
7.2 Jeg er bekendt med, at jeg skal oprette en begunstigelseserklæring til de relevante pensions-,
forsikringsselskaber og pengeinstitutter, hvori jeg angiver hvem jeg ønsker skal modtage evt. formue der måtte
blive udbetalt jf. ovenstående.

§8
Testamentets udfærdigelse
8.1 Testamentet er udarbejdet af Anne Andersen og jeg gennemgår dette med jævne mellemrum, så det altid er
tidsvarende mine aktuelle ønsker.

§9
Underskrift hos notaren
9.1 Dette testamente underskriver jeg hos notaren i to enslydende eksemplarer, heraf det ene begæres opbevaret i
notarialkontorets arkiv.
9.2 Det eksemplar, som opbevares i notarialkontorets arkiv, skal have samme gyldighed som det originale
eksemplar, som jeg selv opbevarer.

,___________________ d._________________
Som testator;
Underskrift:
Testator: Anne Andersen

Som notar;
Underskrift:
Notar

