
Umboð 
til að annast málefni dánarbús   

Ég undirrituð/aður: 
Nafn: 
 

Kennitala: 
 

Netfang: 

Heimili: Póstnúmer og staður: 
 

Sími/símar: 

 
Veiti hér með: 

Nafn: Kennitala: 
 

Netfang: 

Heimili: Póstnúmer og staður: 
 

Sími/símar: 

 
fullt umboð til að annast og ganga frá mínum hluta dánarbús: 

Nafn: Kennitala: 
 

Sem lést dags.: 

 

Umboð þetta nær til að rita undir beiðni til sýslumanns um einkaskipti á búi hins látna, ráðstafa eignum þess, veita 
viðtöku andvirði þeirra eða öðrum fjármunum búsins, annast opinbera skýrslugerð, rita undir erfðafjárskýrslu og taka 
við tilkynningum sem varða búið.   

Skal allt sem nefndur umboðsmaður gerir samkvæmt ofanrituðu jafngilda því að ég hafi það sjálf/ur gert.   

Ég lýsi jafnframt yfir eftirfarandi: 

• Að upplýsingar um eignir og skuldir dánarbúsins eru gefnar eftir bestu vitund minni.  
• Að mér er ekki kunnugt um neina aðra, sem geta hugsanlega talið til erfðaréttar eftir þann látna en þá sem 

tilgreindir eru beiðninni, að mér er ekki kunnugt um aðra erfðagerninga, kaupmála eða sambærilega 
löggerninga um fjármál þess látna en fylgja beiðni um leyfi til einkaskipta.  

• Að ég tek á mig ásamt öðrum erfingjum sjálfskuldarábyrgð, einn fyrir alla og allir fyrir einn, á öllum 
skuldbindingum búsins og gjöldum sem fylgja skiptum og arftöku.  

• Að ég mun hlíta skilyrðum, sem sýslumaður kann að setja fyrir veitingu leyfis til einkaskipta.  
• Að ég samþykki þann sem tilnefndur er sem umboðsmaður erfingja við skiptin til að koma fram af hálfu 

okkar og í nafni dánarbúsins í samskiptum við aðra, þar á meðal við ráðstöfun eigna, viðtöku andvirðist 
þeirra, opinbera skýrslugerð og til að taka við tilkynningum í okkar þágu vegna dánarbúsins.   

 
 
 

       
Staður og dagsetning 

 
       

Undirritun 
 
 
 

Vottur að réttri dagsetningu, fjárræði og undirskrift: 
 

         
Nafn og kennitala 
 
         
Nafn og kennitala 
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