TESTAMENTE EKSEMPEL
Vi er gift, og vi har ikke børn.
Vi ønsker, at vores nevø og niece primært skal arve så meget som muligt
efter os, men vi ønsker også at støtte Danmarks Naturfredningsforening.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Undertegnede,
Hans Hansen
CPR-nr. 22011966-1111
og
Hanne Hansen
CPR-nr. 22011966-2222
opretter herved følgende

TESTAMENTE
Om vore arve- og familiemæssige forhold oplyses følgende:
at vi er gift, og at der i ægteskabet er formuefællesskab.
at ingen af os efterlader sig livsarvinger, herunder bortadopterede børn, adoptivbørn eller sådannes afkom.
at vi herved tilbagekalder enhver tidligere oprettet testamentarisk disposition.
at alene, hvad fremgår af dette testamente, skal være gældende ved vor død.
1. ARVENS FORDELING
1.1
1.2
1.3
1.4

Det er vort ønske, at længstlevende arver alt, hvad førstafdøde efterlader sig.
Ved længstlevendes død er det vort ønske, at Hannes niece Henriette Hansen og Hans’s nevø
Henning Hansen skal arve 70% af, hvad vi efterlader os med halvdelen til hver.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, CVR-nr. 60804214 skal
arve 30% af hvad vi efterlader mig mod at betale boafgiften af den del af arven, der tilfalder
ovennævnte Henriette Hansen og Henning Hansen.
Arven til Henriette Hansen og Henning Hansen er personlig og skal således ikke udredes, såfremt
disse ikke overlever længstlevende. Overlever alene den ene længstlevende, skal alle 70% af arven
tilfalde vedkommende. Overlever ingen af de to længstlevende, skal hele arven tilfalde Danmarks
Naturfredningsforening.
2. INDBOTESTAMENTE

2.1

Vi er bekendt med, at det ifølge § 66 i arveloven er muligt ved en dateret og underskrevet
erklæring at træffe bestemmelse om, hvem der skal arve sædvanligt indbo og personlige effekter
(indbotestamente).
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TESTAMENTE EKSEMPEL
Vi er gift, og vi har ikke børn.
Vi ønsker, at vores nevø og niece primært skal arve så meget som muligt
efter os, men vi ønsker også at støtte Danmarks Naturfredningsforening.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. SÆREJE
3.1

Alt hvad vi efterlader os som arv samt alt, hvad der måtte tilfalde vore arvinger i form af
livsforsikringssummer, ulykkesforsikringssummer, kapitalpensionskonti, ratepensionskonti eller
lignende skal tilhøre vedkommende som fuldstændigt særeje. Indtægterne af særejet samt, hvad
der måtte træde i stedet for særejet, skal ligeledes være fuldstændigt særeje.
4. GRAVSTED OG KIRKELIG HANDLING

4.1
4.2

Det er vort ønske, at blive bisat fra Herlev Kirke, og at blive stedt til hvile på Herlev Kirkegård.
Det er vort ønske, at der ved længstlevendes død forlods af boet udredes det nødvendige beløb til
bevarelse og vedligeholdelse af gravstedet i minimum 25 år.
5. BOETS BEHANDLING

5.1
5.2

Det er vort ønske, at skifte sker privat, såfremt dette er muligt.
I det omfang, at skiftet efter omstændighederne ikke kan foregå privat, er det vort ønske, at
advokat Henry Hedegaard behandler boet som bobestyrer.
6. TILBAGEKALDELSE AF TESTAMENTET

6.1
6.2

Dette testamente kan frit tilbagekaldes eller ændres af os i fællesskab. Tilbagekaldelsen eller
ændringen skal ske i testamentsform eller ved anden utvetydig tilkendegivelse om, at testamentet
ikke længere skal være gældende.
Tilbagekaldes testamentet ensidigt af en af parterne, skal dette ske i samme form som nævnt
under punkt 6.1, men tilbagekaldelsen skal for at være gyldig tillige meddeles den anden part jf.
Arvelovens § 80.
7. LÆNGSTLEVENDES TESTATIONSRET

7.1

Længstlevende skal frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente, dog kan længstlevende
ikke ændre testamentets bestemmelser til skade for førstafdødes slægtninge.
8. UNDERSKRIFT

8.1
8.2
Sted:

Dette testamente underskrives for Notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres
opbevaret i notarialkontorets arkiv.
Det eksemplar, der opbevares i notarialkontorets arkiv, skal have samme gyldighed som det
originale eksemplar, der opbevares af os.
Dato:

_____________________________

Sted:

Dato:

______________________________
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TESTAMENTE EKSEMPEL
Vi er gift og sidder i uskiftet bo.
Vi har to børn, som skal arve alt, hvad vi efterlades os. Dog ønsker vi også at give et
legat til Danmarks Naturfredningsforening svarende til 10 % af vores efterladte formue.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Undertegnede,
Hans Hansen
CPR-nr. 22011966-1111
og
Hanne Hansen
CPR-nr. 22011966-2222
opretter herved følgende

TESTAMENTE
Om vore arve- og familiemæssige forhold oplyses følgende:
at vi er gift, og at der i ægteskabet er formuefællesskab.
at vi har to fællesbørn, der er vores livsarvinger.
at ingen af os efterlader sig andre livsarvinger, herunder bortadopterede børn, adoptivbørn eller
sådannes afkom.
at vi herved tilbagekalder enhver tidligere oprettet testamentarisk disposition.
at alene, hvad fremgår af dette testamente, skal være gældende ved vor død.

1. ARVENS FORDELING
1.1
1.2
1.3

1.4

Det er vort ønske, at længstlevende ved førstafdødes død skal kunne sidde i uskiftet bo, såfremt
længstlevende ønsker dette.
I øvrigt skal vore to børn Henrik Hansen og Heidi Hansen hver især arve halvdelen af hvad vi måtte
efterlade os.
Dog skal der ved længstlevendes død forlods udredes et legat til Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København Ø, CVR-nr. 60804214 svarende til 10 % af vores efterladte
formue.
Måtte Henrik Hansen og Heidi Hansen eller begge være afgået ved døden før os, skal den
pågældendes arv tilfalde vedkommendes livsarvinger. Måtte vedkommende ikke efterlade sig
livsarvinger, da skal hele arven, bortset fra det under 1.3 nævnte legat tilfalde vort andet barn eller
dettes livsarvinger. Måtte begge børn være afgået ved døden før os uden at nogen efterlader sig
livsarvinger, da skal hele vores efterladte formue tilfalde Danmarks Naturfredningsforening.

2. INDBOTESTAMENTE
2.1

Vi er bekendt med, at det ifølge § 66 i arveloven er muligt ved en dateret og underskrevet
erklæring at træffe bestemmelse om, hvem der skal arve sædvanligt indbo og personlige effekter
indbotestamente).
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TESTAMENTE EKSEMPEL
Vi er gift og sidder i uskiftet bo.
Vi har to børn, som skal arve alt, hvad vi efterlades os. Dog ønsker vi også at give et
legat til Danmarks Naturfredningsforening svarende til 10 % af vores efterladte formue.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

SÆREJE
2.2

Alt hvad vi efterlader os som arv samt alt, hvad der måtte tilfalde vore arvinger i form af
livsforsikringssummer, ulykkesforsikringssummer, kapitalpensionskonti, ratepensionskonti eller
lignende skal tilhøre vedkommende som fuldstændigt særeje. Indtægterne af særejet samt, hvad
der måtte træde i stedet for særejet, skal ligeledes være fuldstændigt særeje.

3. GRAVSTED OG KIRKELIG HANDLING
3.1
3.2

Det er vort ønske, at blive bisat fra Herlev Kirke, og at blive stedt til hvile på Herlev Kirkegård.
Det er vort ønske, at der ved længstlevendes død forlods af boet udredes det nødvendige beløb til
bevarelse og vedligeholdelse af gravstedet i minimum 25 år.

4. BOETS BEHANDLING
4.1
4.2

Det er vort ønske, at skifte sker privat, såfremt dette er muligt.
I det omfang, at skiftet efter omstændighederne ikke kan foregå privat, er det vort ønske, at
advokat Henry Hedegaard behandler boet som bobestyrer.

5. TILBAGEKALDELSE AF TESTAMENTET
5.1

5.2

Dette testamente kan frit tilbagekaldes eller ændres af os i fællesskab. Tilbagekaldelsen eller
ændringen skal ske i testamentsform eller ved anden utvetydig tilkendegivelse om, at testamentet
ikke længere skal være gældende.
Tilbagekaldes testamentet ensidigt af en af parterne, skal dette ske i samme form som nævnt
under punkt 6.1, men tilbagekaldelsen skal for at være gyldig tillige meddeles den anden part jf.
Arvelovens § 80.
6. UNDERSKRIFT

6.1
6.2

Sted:

Dette testamente underskrives for Notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres
opbevaret i notarialkontorets arkiv.
Det eksemplar, der opbevares i notarialkontorets arkiv, skal have samme gyldighed som det
originale eksemplar, der opbevares af os.

Dato:

_____________________________

Sted:

Dato:

________________________________
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TESTAMENTE EKSEMPEL:
Jeg er ugift, og jeg har ikke børn.
Jeg ønsker, at Danmarks Naturfredningsforening
skal arve alt, hvad jeg efterlader mig.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Undertegnede,
Hans Hansen
CPR-nr. 22011966-1111
opretter herved følgende

TESTAMENTE
Om mine arve- og familiemæssige forhold oplyses følgende:
at jeg er ugift.
at jeg ikke efterlader mig livsarvinger, herunder bortadopterede børn, adoptivbørn eller sådannes
afkom.
at jeg ikke har ydet arveforskud.
at jeg herved tilbagekalder enhver tidligere oprettet testamentarisk disposition.
at alene, hvad fremgår af dette testamente, skal være gældende ved min død.
1. ARVENS FORDELING
1.1

Det er mit ønske, at Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, CVRnr. 60804214 skal arve alt, hvad jeg efterlader mig.
2. INDBOTESTAMENTE M.M.

2.1

Jeg er bekendt med, at det ifølge § 66 i arveloven er muligt ved en dateret og underskrevet erklæring
at træffe bestemmelse om, hvem der skal arve sædvanligt indbo og personlige effekter
(indbotestamente). Såfremt jeg måtte have benyttet denne mulighed skal sådanne dispositioner
respekteres af min arving, herunder således at eventuel boafgift forlods udredes af mit bo.
3. GRAVSTED OG KIRKELIG HANDLING

3.1
3.2

Det er mit ønske, at blive bisat fra Herlev Kirke, og at blive stedt til hvile på Herlev Kirkegård.
Det er mit ønske, at boet udreder det nødvendige beløb til bevarelse og vedligeholdelse af
gravstedet i minimum 10 år.
4. BOETS BEHANDLING

4.1

Det er mit ønske, at advokat Henry Hedegaard behandler boet som bobestyrer.
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TESTAMENTE EKSEMPEL:
Jeg er ugift, og jeg har ikke børn.
Jeg ønsker, at Danmarks Naturfredningsforening
skal arve alt, hvad jeg efterlader mig.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. TILBAGEKALDELSE AF TESTAMENTET
5.1

Dette testamente kan frit tilbagekaldes. Tilbagekaldelsen skal ske i testamentsform eller ved anden
utvetydig tilkendegivelse om, at testamentet ikke længere skal være gældende.
6. UNDERSKRIFT

6.1
6.2

Sted:

Dette testamente underskrives for Notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres
opbevaret i notarialkontorets arkiv.
Det eksemplar, der opbevares i notarialkontorets arkiv, skal have samme gyldighed som det
originale eksemplar, der opbevares af mig.

Dato:

_____________________________
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