
Betalningsuppdrag för Dödsbo
Innan bouppteckning är klar och registrerad hos Skatteverket kan dödsboet få hjälp av banken att utföra 
betalningar som är utställda i dödsboets namn, förutsatt att det finns pengar på dödsboets konto i banken.

Förutsättningen är att:

• Fakturan är utställd i den avlidnes eller dödsboets namn

• Ett dödsfallsintyg med släktutredning bifogas denna blankett

• Att kopia på giltig legitimation tillhörande dödsbodelägare bifogas denna blankett

• Banken kan bedöma att betalningen är till nytta för dödsboet

• Det har gått mindre än 1 år sedan dödsfallet

• Fakturan avser kostnader som det rimligtvis inte kan råda någon tvekan om att de ska betalas, exempelvis 
begravningskostnader, sjukhuskostnader samt kostnader för hyra, el och telefon

• Fakturan bifogas betalningsuppdraget, observera att om original skickas in kommer det inte att returneras.

Banken gör en bedömning om betalningen kan utföras baserat på ovan. Saknas tillräckliga medel på angivet 
konto för betalning förbehåller sig banken rätten att återsända uppdraget alternativt endast hantera den eller de 
fakturor som banken anser bör prioriteras. Banken står inte för dröjmålskost-nader som uppstår på grund av 
försenade betalningar.

Observera att Värdeavier inte löses in av Marginalen Bank.

Uppgifter om den avlidne

Räkningar att betala, avin ska vara bifogad denna blankett

Underskrift

Kontoutdrag översänds efter utförd betalning till dödsboets adress.

Ort och datum

Namnteckning

Telefonnummer

Adress

Namnförtydligande

E-mail

Undertecknad intygar att jag är en dödsbodelägare och att räkningarna är sådana som dödsboet har att betala och att dödsboet bedöms innehålla tillräckliga medel för att även betala andra 
skulder, t ex obetalda kostnader för begravning, gravsten och andra skulder som dödsboet redan har eller senare bedöms komma att få. Jag förbinder mig att svara för de eventuella krav som 
kan komma att riktas mot banken om intygandet inte varit korrekt. 

För- och efternamn

Mottagare PG/BG-nummer

Mottagare PG/BG-nummer

Mottagare PG/BG-nummer

Mottagare PG/BG-nummer

Mottagare PG/BG-nummer

Konto för betalning av fakturor:

Personnummer

OCR

OCR

OCR

OCR

OCR

Dödsdag

Belopp

Belopp

Belopp

Belopp

Totalt belopp

Belopp

Marginalen Bank  
Bankaktiebolag (publ)  
Org.nr. 516406 0807
www.marginalen.se 

Postadress 
Box 26134  
100 41 Stockholm     

Kontakta oss 
Tel 0771-717 710   

kundservice@marginalen.se 



Legitimationskontroll - Konto 

Lägg 
ID-handlingen här 

och kopiera!

Personnummer: ____________________________________________ 

ID-handling

Telefon dagtid

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum         

Skicka blanketten portofritt till: 
FRISVAR 
Marginalen Bank
205 839 42
831 17 Östersund

OBS! Du som har skrivit under ansökan/avtal får inte själv intyga.

Intyg
Härmed intygas att denna kopia av ID-handlingar överensstämmer med originalhandling. Skriv under med blå 
kulspetspenna.  

Adress Postnummer Postadress

Marginalen Bank  
Bankaktiebolag (publ)  
Org.nr. 516406 0807
www.marginalen.se 

Postadress 
Box 26134  
100 41 Stockholm     

Kontakta oss 
Tel 0771-717 710   

kundservice@marginalen.se 



Instruktion för “Legitimationskontroll”

Marginalen Bank  
Bankaktiebolag (publ)  
Org.nr. 516406 0807
www.marginalen.se    

Postadress 
Box 26134  
100 41 Stockholm 

Kontakta oss 
Tel 0771-717 710   

kundservice@marginalen.se 

1. Lägg din ID-handling på blanketten
Lägg din ID-handling i den markerade rutan på blanketten “Legitimationskontroll”

3. En person ska intyga ID-handlingen på den kopierade blanketten
Låt en person som känner dig väl intyga att den kopierade ID-handlingen är korrekt.
Blå kulspetspenna skall användas. OBS! Du kan inte intyga detta själv.

2. Kopiera ID-handlingen och blanketten
Lägg ID-handlingen och blanketten i en kopiator med framsidan nedåt. Kopiera och
kontrollera att ID-handlingen hamnade på rätt plats. Kontrollera även att kopian är läsbar.
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