
Testamente
Undertecknad förordnar härmed, med upphävande av tidigare testamentariska 
förordnanden, såsom min yttersta vilja och testamente, att all min kvarlåtenskap 
med full äganderätt ska tillfalla nedan angivna person/personer/organisationer 
med följande fördelning:

Ort   Datum

Underskrift Namnförtydligande

Personnummer

Att ovanstående testator denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja 
förklarat ovanstående förordnande utgöra hens yttersta vilja och testamente samt 
detsamma egenhändigt undertecknat, intygas av oss samtidigt närvarande och  
för ändamålet särskilt tillkallade testamentsvittnen.

Dag som ovan

Namnunderskrift Namnunderskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

Personnummer Personnummer



Så här upprättar du ditt testamente

Steg 1 
Bestäm vem eller vilka personer och organisationer som ska ärva dig. Du kan 
välja att ge allt till en person/organisation eller fördela arvet mellan flera, även  
om du har barn. Dina barn kan dock begära att få ut en viss del av arvet.

Du kan bestämma att en viss person/organisation ska få ett bestämt belopp  
eller en viss tillgång (exempelvis värdepapper, tavla, fastighet) detta anges då 
först. Skriv sedan vem eller vilka som ska få resterande kvarlåtenskap och hur 
stor andel respektive person eller organisation ska få.

Var noga med att ange namn och personnummer/organisationsnummer på  
mottagarna alternativt telefonnummer och adress till mottagarna så att de går  
att identifiera.

Vill du testamentera till Barndiabetesfonden är vårt  
organisationsnummer 822001-9072.

Steg 2 

Två vittnen som närvarar samtidigt ska bevittna när du undertecknar ditt testa-
mente med namn, namnförtydligande, personnummer, ort och datum. Därefter 
undertecknar vittnena ditt testamente med sina namnteckningar, namnförtydlig- 
ande och personnummer.

Vittnena behöver inte känna till vad som står i testamentet men de ska veta att  
det är ett testamente de bevittnar. De intygar att du egenhändigt undertecknat  
ditt testamente av fri vilja och att du är vid sunt och fullt förstånd.

OBS! Vittnena får inte vara under 15 år. De får inte lida av psykisk störning som 
gör att de inte förstår betydelsen av att vittna. De får heller inte vara nära släkt 
med dig (barn, barnbarn, föräldrar, farföräldrar) eller make/sambo. De får heller 
inte vara förmånstagare i testamentet eller gift, sambo, släkt med förmånstagare 
eller förordnad god man eller förvaltare för en förmånstagare i testamentet.

Steg 3
Förvara ditt testamente på en trygg och säker plats. Ta gärna en kopia och ge till 
en anhörig eller vän och berätta var originalet förvaras, så att det kommer fram i 
tid efter din bortgång.

Din gåva betyder mycket för forskningen kring typ 1-diabetes.


