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Dödsboet kan få viss hjälp av banken med att betala räkningar och lösa in utbetalningsavier förutsatt det finns pengar på konto samt att:
• räkningen/utbetalningsavin är utställd på den avlidne eller dödsboet.
• räkningen är inskickad i original eller kopia på original, handskrivna inbetalningskort godtas inte. Det ska framgå vad räkningen avser.
• räkningen avser kostnader som det enligt bankens bedömning rimligtvis inte kan råda någon tvekan om att de bör betalas.
• banken kan bedöma att betalningen är till nytta för dödsboet.
• det inte avser utlägg eller egna räkningar som dödsbodelägare, make/maka eller någon annan haft.
• vi hjälper till med detta max 12 månader efter dödsfallet.

Banken gör en egen bedömning av om ovanstående villkor kan anses uppfyllda. Saknas tillräckliga medel för att betala alla insända räkningar 
förbehåller sig banken rätt att återsända hela uppdraget till den adress som nedan angetts under Underskrift och kontaktuppgifter. 

Namn Dödsdag Personnummer

Kryssa för ett alternativ (uppdraget returneras om inget val är markerat)

Kontonummer

Mottagare PG/BG-nummer Belopp Mottagare PG/BG-nummer Belopp

Mottagare PG/BG-nummer Belopp Mottagare PG/BG-nummer Belopp

Mottagare PG/BG-nummer Belopp Mottagare PG/BG-nummer Belopp

Mottagare PG/BG-nummer Belopp Mottagare PG/BG-nummer Belopp

Utbetalare Belopp Utbetalare Belopp

Utbetalare Belopp Utbetalare Belopp

Den avlidne

Begravningskostnader

Konto för betalning/insättning

Bifogade räkningar

Bifogade utbetalningsavier – endast utbetalningskort från Bankgirot löses in (OBS! Glöm inte att underteckna avin på baksidan)

Underskrift och kontaktuppgifter

Undertecknad intygar härigenom att de insända avierna är sådana som dödsboet har att betala och att dödsboet bedöms innehålla tillräckliga medel för att också 
betala andra skulder som dödsboet redan har eller senare bedöms komma att få och förbinder mig att svara för de eventuella krav som kan komma att riktas mot 
banken om intygandet inte varit korrekt.

Datum                          Underskrift

Namnförtydligande Mobilnummer

Adress (Var god texta) Postnummer Ort

Kvitto skickas efter genomfört uppdrag till adressen som nedan angetts under Underskrift och kontaktuppgifter.

Sparbanken Syd
Att: Kundstöd Betala
Box 252
271 25  Ystad

Kostnader för begravning är redan betalda
Kostnader för begravning bifogas det här betalningsuppdraget
Pengar finns avsatta för begravningskostnader
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