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Umsækjandi: 
Nafn: Kennitala: Giftingadagur: Sími: 

Heimilisfang: Póstnúmer og staður: Netfang: 

 Lögráða               Já          Nei  Hefur forræði á búi              Já  Nei

Nafn látna: 
Nafn: Kennitala: Dánardagur: 

Liggur fyrir: 

Kaupmáli milli hjóna: 
   Já   Nei 

Erfðaskrá:

Já   Nei 
Heimild til setu í óskiptu búi skv. erfðaskrá 

    Já      Nei 

Erfingar hins látna: 
Sameiginleg börn umsækjanda og látna eða þeirra sem taka arf í þeirra stað: 

1. Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: 

2. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: 

3. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: 

4. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: 

5. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: 

6. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: 

7. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: 

8. 
Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Sími: 

Móttekið af: 

Málsnúmer: Móttökustimpill 
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Innlendar og erlendar eignir á dánardegi: Tilgreina skal allar hjúskapareignir beggja hjóna 

Börn þess látna, sem eru ekki börn umsækjanda: 

1. Nafn: Kennitala: Tengsl við látna: 

Netfang: Símí: 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: Símí: Lögráðamaður, nafn og kennitala: 

Fasteignir: 
Fasteignanúmer: Heiti fasteignar: Sveitarfélag: Fasteignamat á dánardegi: 

Innbú: 
Innbú(bækur, málverk): Matsverð samtals: 

Ökutæki, loftför og skip: 
Fastanúmer: Markaðsverð á dánardegi: Fastanúmer: Markaðsverð á dánardegi: 

Innstæður í innlendum og erlendum bönkum og sparisjóðum: 
Bankareikningur: Innistæða með vöxtum á dánardegi: Bankareikningur: Innistæða með vöxtum á dánardegi: 

Verðbréf og kröfur (nafn og kennitala ef um einstakling er að ræða): 
Útgefandi: Fjárhæð með vöxtum á dánardegi: 
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Hlutabréf: 
Heiti félags: Kennitala: Nafnverð: Gengi: Verðmæti á dánardegi: 

Aðrar eignir: 
Hugverkaréttindi, búseturéttur o.fl. Fjárhæð á dánardegi: 

Peningar/bankahólf: 
Fjárhæð á dánardegi: 

Innlendar og erlendar skuldir: 
Nafn kröfuhafa: Kennitala: Eftirstöðvar á dánardegi: 

Fylgiskjöl: 

   Skattframtöl
   Bankayfirlit 

 Yfirlit yfir skuldir 

 Yfirlýsing um samþykki fyrir leyfi til setu í óskiptu búi 
(ef um stjúpniðja er að ræða) 
Kaupmáli 
Erfðaskrá 

Umsækjandi hefur í lifanda lífi eignarráð á fjármunum búsins og ber ábyrgð á skuldum hins látna sem um hans eigin 
skuldir væri að ræða, skv. 12. gr. erfðalaga nr. 8/1962. 

Umsækjandi staðfestir með undirritun sinni að upplýsingar eru gefnar eftir bestu vitund. 

Dagsetning Undirritun umsækjanda 
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