
Tilkynning um andlát 
skv. 7. gr. laga nr. 20/1991 

Málsnúmer: 

Nafn látna: Kennitala: 

Lögheimili: Dánardagur: 

Hjúskaparstaða látna:                        Hjúskap               Óvígð sambúð               Leyfi til setu í óskiptu búi 

Nafn og kennitala maka eða sambýlismanns: 

Nafn tilkynnanda: Kennitala: Tengsl: 

Netfang: Símanúmer: 

Erfingjar: Nafn, kennitala, tengsl við látna, lögráðamaður, netfang, símanúmer: 

1. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: Lögráðamaður, nafn og kennitala: 

2. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: Lögráðamaður, nafn og kennitala: 

3. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna:  

Netfang: Sími: Lögráðamaður, nafn og kennitala: 

4. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: Lögráðamaður, nafn og kennitala: 

5.  
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: Lögráðamaður, nafn og kennitala: 

6. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: Lögráðamaður, nafn og kennitala: 

7. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: Lögráðamaður, nafn og kennitala: 

8. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: Lögráðamaður, nafn og kennitala: 

Liggur fyrir: 

1. Erfðagerningur?                Erfðaskrá                    Erfðaafsal 2. Kaupmáli?               Já     Nei 

Hvar eru erfðagerningur og/eða kaupmáli varðveittur?                Sýslumaður 
  Annað 

Ég óska eftir að fá send eftirfarandi gögn: 
               Vottorð um tilkynningu andláts (útfararheimild)  
               Heimild til ráðstöfunar bankainnistæðna til greiðslu útfararkostnaðar 
               Heimild til að afla upplýsinga um fjárhagsstöðu dánarbús 

Dagsetning: Undirskrift: 

Móttökustimpill 

Móttekið af: 
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