Fællestestamente
(Indgået før ægteskabet. Fuldstændigt særeje. Arveafkald)

Underskrevne A og B, begge boende XXX, opretter herved fællestestamente, idet vi
oplyser,
•

at vi agter at indgå ægteskab den XXX, fra hvilken dato dette testamente er
gældende,

•

at vi i den anledning har oprettet ægtepagt om fuldstændigt særeje,

•

at ingen af os efterlader børn eller andet arveberettiget afkom, ej heller adoptivbørn,

•

at ingen af os tidligere har oprettet testamente.

Vi bestemmer herefter som vores endelige vilje følgende:

VED DØD UDEN FÆLLESBØRN
1.

Længstlevende er førstafdødes universalarving.

1.1

Længstlevende er førstafdødes universalarving.

1.2

B modtager som nærmeste pårørende livsforsikring, ratepension mv., som
måtte komme til udbetaling i forbindelse med A’s død.

1.3

Dør længstlevende uden at efterlade sig livsarvinger eller ægtefælle, deles boet
ligeligt imellem hver ægtefælles slægtsarvinger i overensstemmelse med arvelovens § 15.

VED DØD MED FÆLLESBØRN, HERUNDER UFØDTE BØRN, DER BLIVER LEVENDE FØDT
2.

Fællesbørnene er universalarvinger

2.1

Alt, hvad vi efterlader os, skal tilfalde vore livsarvinger i overensstemmelse
med arvelovgivningens almindelige regler.

2.2

Længstlevende modtager som nærmeste pårørende livsforsikring, ratepension
mv., som måtte komme til udbetaling i anledning af dødsfaldet.

3.

Arveafkald

3.1

Længstlevende meddeler afkald på arv efter førstafdøde, såvel legal arv som
tvangsarv, således at længstlevende alene har de rettigheder i dødsboet, som
er beskrevet i dette testamente eller i senere oprettet tillæg hertil.

4.

Særeje for arvingerne

4.1

Alt, hvad vi efterlader os, skal tilfalde arvingerne som deres fuldstændige særeje. Det samme gælder, hvad der træder i stedet for dette særeje, og afkastet
af særejet.

5.

Bobestyrer

5.1

Til som bobestyrer at behandle dødsboet indsættes XXX

6.

Underskrift hos notaren

6.1

Nærværende fællestestamente underskriver vi for notaren i to ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i notarialkontorets arkiv, således
at en udskrift heraf til enhver tid skal have samme gyldighed som originalen.

Dato:

2.

