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En nära anhörigs bortgång är alltid en svår situation, vilken också innebär många 
praktiska saker som skall skötas. Med följande anvisningar vill vi underlätta skötseln av 
dödsboets vanligaste bankärenden.06
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Anvisningar för skötsel av dödsboets bankärenden

Betala dödsboets räkningar Dödsboet avslutasDen befullmäktigade sköter dödsboets 
bankärenden via Aktias nätbank 

*Ifall dokumenten som har skickats till banken är kompletta.

14 dagar*

Åtgärder relaterade till dödsboet

Information om bortgången
kommer till banken via
befolkningsregistret

Dokumentens
granskning i banken

Banken meddelar att
dokumenten är godkända

Arvskifte

Skicka boupptecknings- 
instrument och andra 
dokument för granskning

Befullmäktiga dödsbo- 
delägare att sköta
dödsboets bankärenden

Den befullmäktigade
avslutar tjänsterna
genom ett uppdrag

Banken skickar
saldointyg
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Banken får information om dödsfallet från befolknings- 
datasystemet inom några veckor. Då en person har avlidit 
avlägsnas alla dispositionsrättigheter till den avlidnas 
konton, värdepappersförvar osv., genast då banken på ett 
tillförlitligt sätt har fått vetskap om dödsfallet. Om den 
avlidnas konton har varit anslutna till en annan persons 
nätbanksavtal avlägsnas de från detta avtal. Orsaken är att 
dödsbodelägarna enligt lag förvaltar dödsboets medel och 
besluter om dem tillsammans.

Dödsbodelägare är bl.a.

• legala arvingar (t.ex. barn) 

• den efterlevande maken tills avvittring gjorts  
 (om äktenskapsförord saknas) 

• universell testamentstagare. 

Egendom i den efterlevande makens namn, såsom 
personliga konton och förvar, hör inte till dödsboet, trots 
att de ska uppges i bouppteckningen. Den efterlevande 
maken har således rätt att ensam bestämma över sin egen 
egendom. 

Om den avlidna har varit kontohavare till ett konto 
tillsammans med en annan person, s.k. samägt konto,  
träder dödsboet in i stället för den avlidna och förvaltar 
därefter den avlidnas del av kontot enligt kontovillkoren.

Före bouppteckningen

Banken skickar saldointyget automatiskt till den 
avlidnas senaste postadress. Saldointyget behövs för 
bouppteckningen. Den efterlevande makens saldointyg  
kan beställas via kundservicen. Före bouppteckningen 
kan man betala räkningar via betalningstjänsten för 
begravningen, bouppteckningen samt för skötsel,  
förvaltning och utredning av boet (s.k. boutrednings- 
skulder) från den avlidnas konto.

Tillsammans med saldointyget skickas kuvert för 
betalningstjänsten, som kan användas för att skicka 
dödsboets räkningar för betalning. I räkningen bör 
anges vilket av dödsboets Aktia brukskonto skall 
användas för betalning. Avsändaren bör underskriva 
räkningen. Flera räkningar kan skickas i ett och samma 
betalningstjänstkuvert. Observera att fakturan skall 
vara ursprunglig och den får inte vara handskriven. 
Betalningstjänstkuvert används tills dödsboet har 
kontrollerats av banken och kontot har anslutits till 
delägarens Aktia nätbank. Avgifter för betalningstjänsten 
debiteras enligt den aktuella prislistan. Vid behov 
kan flera betalningstjänstkuvert beställas via Aktias 
kundservice.

Först efter bouppteckningen kan dödsboets medel 
användas för andra ändamål med godkännande av 
samtliga dödsbodelägare.
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En dödsbodelägare har rätt att ensam

• betala räkningar från dödsboets konto som är direkt relaterade 
 till dödsfallet, till exempel begravningskostnader

• få saldointyg som behövs för bouppteckningen, samt 
 information om den avlidnas kontohändelser per dödsdagen 
 och därefter. Endast en av domstol förordnad boutrednings- 
 man eller alla dödsbodelägare tillsammans har rätt att erhålla  
 information om den avlidnas kontohändelser före dödsdagen

• avsluta avtal eller uppdrag om automatisk betalningstjänst, 
 direktbetalning eller e-faktura.

Efter bouppteckningen

Banken vet vem som är dödsboets delägare efter att 
bouppteckninsinstrumentet är granskat. För att tillvarata 
alla berörda parters intressen, granskar banken noggrant de 
dokument som är nödvändiga för delägarutredningen och 
skötseln av dödsboets bankärenden. Inlämnande av handlingar 
sker lättast och snabbast via Aktias hemsidor: aktia.fi/dodsbo. 
För skötsel av dödsboets bankärenden som kräver samtliga 
dödsbodelägares samtycke ska kopior på följande handlingar 
skickas:

• bouppteckningsinstrument

• fullständig släktutredning över den avlidne (obruten)

• ämbetsbetyg på dödsboets delägare

• eventuella testamenten inklusive delgivningar.

Dessutom kräver banken äktenskapsförord, avvittrings- 
instrument, arvskifteshandling, tingsrättens beslut 
om boutrednings- och skiftesmannaförordnande eller 
bouppteckningsinstrument efter den avlidnas tidigare avlidna 
make i fall ett sådant finns. Aktia förbehåller sig rätten att begära 
ytterligare information om dokument angående dödsboet.

Alternativt kan handlingarna även sändas per post. Mer 
information hittas på adressen aktia.fi/dodsbo. 

Om man överför värdepapper från dödsboet bör delägaren  
lämna in de ursprungliga dokument som styrker överföringen  
(till exempel skiftesinstrument, testamente eller avvittrings-
instrument) till Aktias servicepunkt, med tidsbokning. 

Om dödsboets delägare är minderårig eller har en förmyndare 
krävs tillstånd från Myndigheten för Digitalisering och 
Befolkningsdata (MDB) för arvskifte enligt lagen om 
förmyndarverksamhet.

Följande åtgärder kräver samtliga  
dödsbodelägares samtycke
• ta ut kontanta medel från dödsboets konto 

• ge dispositionsrättighet till dödsboets konto 

• ansluta dödsboets konto till delägarens Aktia  
 nätbank

• betala räkningar, som tydligt inte hänför till  
 dödsboet, från dödsboets konto 

• göra kontoöverföring 
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• tömma bankfacket

• sälja värdepapper som hör till dödsboet 

• öppna eller avsluta konto 

• ansöka om kredit i dödsboets namn 

• använda dödsboets egendom som säkerhet 

• få information om den avlidnas kontohändelser före 
 dödsdagen.

När dödsboets dokument har granskats och banken har 
verifierat att samtliga delägare har gett sitt samtycke 
till uppdrag angående dödsboets tillgångar, kommer ett 
meddelande om handlingarnas godkännande att skickas till 
dödsboets representant antingen via e-post eller via post, 
beroende på kontaktsätt vald av kunden. För att underlätta 
skötseln av dödsboets bankärenden, kan dödsboets delägare 
ge en fullmakt till en viss person. Fullmakten kan göras på 
Aktias hemsida med alla finska bankers bankkoder. Varje 
delägare bör fylla i en elektronisk fullmakt med sina egna 
personliga bankkoder. 

En befullmäktigad person kan sköta om sådana bankärenden 
relaterade till dödsboet som kräver samtliga dödsbodelägares 
samtycke. Det snabbaste och enklaste sättet att sköta dessa 
åtgärder är via meddelandefunktionen i Aktias nätbank, genom 
att logga in med en finsk banks bankkoder. 

Dessa ärenden sköts snabbast och enklast genom användning 
av en finsk banks bankkoder. Observera dock undantaget 

att ansluta dödsboets konto till nätbanken. Detta lyckas 
enbart om den befullmäktigade personen har Aktias 
bankkoder. Om du inte har bankkoder, vänligen kontakta 
vår kundtjänst.

Även om uttag av penningmedel kan göras med samtliga 
dödsbodelägares samtycke är det i dödsbodelägarnas 
intresse att förrätta arvskifte enligt ärvdabalken. Uttag av 
penningmedel ersätter inte ett arvskifte.

Aktia Fastighetsförmedling

Det finns mycket att ta i beaktande när det gäller 
dödsboets bostad, såsom bostadsaktiens eller fastighetens 
verkliga värde och hur och när det lönar sig att sälja. Aktia 
Fastighetsförmedling hjälper gärna och sköter sakkunnigt 
värderingen av dödsboets bostad eller fastighet och 
försäljningen av den. Aktia Fastighetsförmedlings närmaste 
kontor hittar du på vår webbsida www.aktiaafm.fi. 
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