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Hvad sker der når en af dine kære dør ?
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Hvad sker der med afdødes bankforretninger ?

• Alle konti og fælleskonti spærres.
• Alle kort spærres.
• Alle fuldmagter slettes.
• Alle værdipapirdepoter spærres.
• Alle betalingsaftaler slettes.
• Netbank slettes.
• Bankboks spærres
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Rimelige begravelsesudgifter må betales inden skifteretsattest forligger

• Udgifter til bedemand
• Kiste og urne
• Kørsel i rustvogn
• Dødsannonce
• Kistepynt
• Orgelspil og korsang
• Mad/drikke i forbindelse med begravelsen
• Eventuelt køb og vedligeholdelse af gravsted
• Gravsten og inskription.
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Netbank

Hvis der kun er én person, der administrerer boet, er det ofte muligt at få 
adgang til boets engagement via netbank. Her kan du betale regninger, 
overføre penge og sælge værdipapirer.

Skifteretsattest og skiftefuldmagt

Skifteretten oplyser ikke banken om, hvem der er arvinger til boet. 
Derfor skal du sende en kopi af skifteretsattesten og eventuelle 
skiftefuldmagter til banken.

Adgang til boets midler

eBoks

Du kan få adgang til afdødes eBoks, når skifteretsattest og eventuelle 
skiftefuldmagter er udstedt.
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Årets tal

64.300

22.500
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Hvordan minimerer du arveafgiften ?

• Gaver kr. 64.300 / kr. 22.500.

• Sælg huset til 15% under den offentlige vurdering.

• Gældsbreve – kan nedbringes med skattefri gave (låneaftale skal overholde visse formalia).

• Testamentere 30% til velgørende organisationer.
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Hvordan sikre du dine nærmeste ?

• Fremtidsfuldmagt (Tinglysning.dk + notar).

• Begunstigelse på pensioner – går uden om boet.

• Testamente – hvem og hvor meget ?
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Fordeling med eller uden testamente
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Sådan bliver dine opsparinger udbetalt ved dødsfald

Før og efter 
pensionstidspunkt:
• Opsparingen udbetales 

til de efterladte

Kapitalpension

Før og efter pensionstidspunkt:
• Opsparingen udbetales til de efterladte

Ratepension

Før og efter 
pensionstidspunkt:
• Opsparingen udbetales 

til de efterladte

Aldersopsparing

Før/efter pensionstidspunkt:
• Udbetaling ved dødsfald kan sammensættes, 

så den passer til den enkelte kunde og dennes 
familieforhold.

Livsvarig pension (livrente)
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Livrente – hvem får pengene ved dødsfald?

Ren livrente
=

Ingen begunstigelse
Livrenten ophører

Livrente med garanti
=

Begunstiget
(”Nærmest pårørende” eller

navngiven begunstiget)

Livrente med medforsikret
=

Medforsikrede (hvis denne er 
i live), som er indsat med navn og 

fødselsdato

Livrente med medforsikret og
garanti

=
Den medforsikrede. Dør denne inden

garantien er udløbet, sker
restudbetalingen til begunstigede
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Vi lever længere

Kilde: Danica Pension og Finansredegørelsen 2014.

Pensionering

63 år 85 år 87 år

I dag går danskerne på pension når de er 
63 år, og kan forvente at leve mere end 20 år 
som pensionist.

I dag kan en 65-årig kvinde forvente at leve til hun bliver 87 år, 
og en 65-årig mand til han bliver 85 år.
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Formue og indkomst ved pensionering

Pensions-
formue

Frie 
midler

Friværdi 
i

hus

Egenkapital
i 

virksomhed

Off. ydelser
Efterløn
•Folkepens.
•ATP
•LD
•Boligstøtte
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Det typiske billede

Løn

Folkepension og ATP udbetales hele livet 

Ratepension 
udbetales i 

minimum10 år 

Livsvarig pension udbetales hele livet

Frie midler, 
belåning/realisering

af friværdi

65 år 75 år 85 år
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En anden mulighed

Løn

Folkepension og ATP udbetales hele livet 

Livsvarig pension udbetales hele livet

65 år 75 år 85 år

Ratepension udbetales nu i 20 år 

Fri formue, belåning/realisering af friværdi
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Plan

I Danske Bank kan vi hjælpe dig med at tilrettelægge din økonomi og dine 
pensionsudbetalinger, så du får mest muligt ud af dine penge resten af livet
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Nyttige hjemmesider

borger.dk

pensionsinfo.dk

atp.dk

pensionforalle.dk

skat.dk

domstol.dk

aeldresagen.dk
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