Beiðni um leyfi til einkaskipta

skv. lögum nr. 20/1991 um skipti á dánarbúum

Veljið embætti
Móttökudagur:

Málsnúmer:

Um hinn / hina látnu:
Nafn:

Kennitala:

Síðasta lögheimili:

Póstnr.

Dvalarstaður (ef annar en lögheimili):

Dánardagur:

Kennitala:

Heimili:

Póstnr.

Netfang:

Símanúmer:

Skyldleiki / tengsl við látna sem erfðaréttur byggist á:

2

Kennitala:

Heimili:

Netfang:

Símanúmer:

Skyldleiki / tengsl við látna sem erfðaréttur byggist á:

3

Kennitala:

Heimili:

Netfang:

Símanúmer:

Skyldleiki / tengsl við látna sem erfðaréttur byggist á:

4

Kennitala:

Heimili:

Netfang:

Símanúmer:

Skyldleiki / tengsl við látna sem erfðaréttur byggist á:

5

Kennitala:

Heimili:

Símanúmer:

Skyldleiki / tengsl við látna sem erfðaréttur byggist á:

Erfingjar:
1

Nafn erfingja:

Nafn erfingja:

Nafn erfingja:

Nafn erfingja:

Nafn erfingja :

Netfang:

Póstnr.

Póstnr.

Póstnr.

Póstnr.

Nöfn, kennitala og heimili umboðsmanns, lögráðamanns eða málsvara erfingja ef við á. Setjið nr. erfingja fyrir framan (1 - 5 eftir því sem við á):

Ef erfingjar eru fleiri en fimm má bæta við blaði/blöðum
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Eignir (miðað við dánardag):
Fasteignir:
Hús- eða jarðarheiti:

Sveitarfélag:

Land / lóðarnr.

Fastanr. hús:

Rými nr. (fjöleignarhús):

Fasteignamat:

Innbú:
Innbú, bækur, málverk o.þ.h.

Matsverð
samt. kr.

Ökutæki:
Fastanr:

Gerð:

Árgerð:

Markaðsverð:

Fastanr.

Gerð:

Árgerð:

Markaðsverð:

Innstæður í bönkum og sparisjóðum:
Banki / sparisjóður:

Reikningsnr.

Innistæða með vöxtum
(á dánardegi):

Banki / sparisjóður:

Reikningsnr.

Innistæða með vöxtum
(á dánardegi):

Skuldabréf, verðbréf og útistandandi kröfur (tegund verðbréfs eða kröfu):
Útgefandi. (nafn kröfuhafa og kennitala ef um einstakling er að ræða):

Fjárhæð með vöxtum (á dánardegi):

Hlutabréf (heiti félags):
Heiti félags:

Nafnverð:

Gengi:

Markaðsverð (á dánardegi):

Aðrar eignir:
T.d. verkfæri, hugverkaréttindi, önnur réttindi:

Matsverð, kr.

Peningar:
Fjárhæð, kr.

Skuldir:
Nafn skuldareiganda og kt. ef um
einstakling er að ræða:

Eftirstöðvar (á
dánardegi):

Nafn skuldareiganda og kt. ef um
einstakling er að ræða:
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Eftirstöðvar (á
dánardegi):
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Framanritaðir erfingjar og umboðsmenn, lögráðamenn eða málsvarar erfinga lýsum því hér með yfir:
1. Að framangreindar upplýsingar um eignir og skuldir dánarbúsins eru gefnar eftir bestu vitund okkar.
2. Að okkur er ekki kunnugt um neina aðra, sem geta hugsanlega talið til erfðaréttar eftir þann látna.
3. Að okkur er ekki kunnugt um aðra erfðagerninga, kaupmála eða sambærilega löggerninga um fjármál þess
látna en fylgja þessari beiðni.
4. Að erfingar taka að sér sjálfskuldarábyrgð, einn fyrir alla og allir fyrir einn, á öllum skuldbindingum búsins og
gjöldum sem fylgja skiptum og arftöku.
5. Ef við á, að gagnvart erfingjum, sem eru ófjárráða eða málsvarar koma annars fram fyrir, takast aðrir erfingjar
á hendur ábyrgð á því, að þeir fyrrnefndu munu ekki gjalda fyrir ábyrgð sína á skuldbindingum búsins og
gjöldum.
6. Að við munum hlíta skilyrðum, sem sýslumaður kann að setja fyrir veitingu þessa leyfis.
7. Að við veitum (nafn): ........................................................................kt. ......................................
umboð til að koma fram af hálfu okkar og í nafni dánarbúsins í samskiptum við aðra, þar á meðal ráðstöfun
eigna, viðtöku andvirðist þeirra og opinbera skýrslugerð og til að taka við tilkynningum í okkar þágu vegna
dánarbúsins.
Undirritanir:
Staður / dagsetning

Undirskrift / undirskriftir

Undirskriftir
umsækjanda eða
umboðsmanna /
málsvara þeirra
(allir þurfa að undirrita)

Áritun sýslumanns:
Með því að skilyrðum laga er fullnægt, er umbeðið leyfi til einkaskipta veitt, en ljúka ber skiptum með afhendingu
erfðafjárskýrslu og eftir atvikum einkaskiptagerðar ekki síðar en
.

, 20
Nafn og embættisstimpill
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