Testamente
(Oprettet af længstlevende efter førstafdødes død. Båndlagt arv.)

Undertegnede XXX, boende XXX, opretter herved følgende testamente, idet jeg oplyser,
●

at boet efter min afdøde ægtefælle XXX er skiftet,

●

at jeg i mit første ægteskab har følgende børn:
XXX

●

at jeg ikke efterlader mig andre børn eller andet afkom, ej heller adoptivbørn,

●

at jeg tidligere har oprettet testamente, senest testamente af XX. Alle tidligere
oprettede testamentariske dispositioner tilbagekaldes hermed.

Jeg bestemmer herved som min sidste vilje følgende:

1.

Arvens fordeling

1.1

Det, som jeg ved min død efterlader mig, skal deles i overensstemmelse med
arvelovgivningens almindelige regler. Mine børn er således mine universalarvinger, således at boet deles ligeligt imellem dem.

1.2

Mine arvinger skal dog respektere de nedenfor trufne bestemmelser om udlæg
af legater til andre og de bestemmelser, som jeg i øvrigt har truffet.

1.3

Hvis jeg ikke ved min død efterlader mig livsarvinger, dvs. børn, børnebørn
eller oldebørn, skal alt hvad jeg ejer tilfalde mine søskende i overensstemmelse
med arvelovgivningens almindelige regler.

2.

Legater

Det er mit ønske, at mine børnebørn ved min død hver skal modtage legater på XX
kr. Arven udlægges kontant eller i børsnoterede værdipapirer efter nærmere aftale
imellem bobestyreren og barnets værge.
Bestemmelsen gælder også for kommende børnebørn.

3.

Båndlæggelse af legater

De i pkt. 2 nævnte legater båndlægges indtil arvingens 21. år, således at der kun
kan disponeres over arven med tilladelse fra arvingens værge. Arven indsættes til
forvaltning i en banks godkendte forvaltningsafdeling. Afkast af formuen udbetales
løbende til arvingens mor, indtil barnet fylder 18 år, og derefter til arvingen til dækning af arvingens leveomkostninger m.v.
Hvis et af de i pkt. 2 nævnte børn dør før det fyldte 18. år uden at have indgået ægteskab og uden at efterlade sig børn, skal de båndlagte midler tilfalde barnets mor.

4.

Erklæring om legater

Det forbeholdes at oprette en dateret og underskrevet erklæring om legater i form af
sædvanligt indbo og personlige effekter, der skal tilfalde mine arvinger eller andre
end de foran omtalte arvinger og legatarer.

5.

Legatarers gæld til boet

Hvis en arving eller legatar har gæld til boet, modregnes gælden helt eller delvis i
arven, det vil sige, at restgælden udlægges som en del af eller hele arven.

6.

Boafgift

Alle legater udredes uden fradrag for boafgift, idet boafgiften betales af dødsboet.

7.

Fuldstændigt særeje

Alt, hvad mine livsarvinger arver efter mig, skal tilhøre dem som fuldstændigt særeje. Det samme gælder indtægterne af særejet, og hvad der måtte træde i stedet
herfor.
2.

Det skal dog stå mine livsarvinger frit for ved ægtepagt helt eller delvis at overføre
det modtagne til skilsmissesæreje eller formuefællesskab, når den pågældende er
fyldt 55 år, og ægteskabet har bestået i mindst 15 år.

8.

Bobestyrer

Til som bobestyrere at forestå skiftet af mit bo indsætter jeg XXX. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for privat skifte, såfremt betingelserne herfor er
opfyldt, og bobestyrerne ikke udtaler sig herimod.

9.

Underskrift hos notaren

Dette testamente underskrives hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det
ene vil blive opbevaret i notarialkontorets arkiv, således at en udskrift heraf har
samme gyldighed som originalen.

Dato:

3.

