
____________________                                                                             

____________________                                                                             

W przypadku powołania do spadku kilku osób (kilku spadkobierców) – wskazane dane należy
podać dla każdej z nich, a także podać, w jakiej części maja oni dziedziczyć spadek.

PODSTAWIENIE  Może zdarzyć się, że osoba wskazana w testamencie nie dożyje jego otwarcia, lub
że zdecyduje się nie przyjmować spadku – tj. nie będzie mogła lub chciała po nas dziedziczyć. Na taką
okoliczność można w testamencie wskazać inną osobę, która będzie dziedziczyła w to miejsce. Dane
tej osoby należy wskazać jak wyżej.
ZAPIS ZWYKŁY Gdy chcemy przekazać elementy majątku, których nie można jednoznacznie określić,
np. kwotę pieniędzy w gotówce, biżuterię jaką będziemy posiadać w chwili śmierci.
POLECENIE W testamencie można nałożyć na spadkobiercę obowiązek określonego działania lub
zaniechania, bez uczynienia nikogo wierzycielem. Polecenie daje możliwość nałożenia obowiązku
spełnienia świadczenia o charakterze niemajątkowym. 
WYKONAWCA Spadkodawca może powołać wykonawcę testamentu, który będzie mógł m.in.
zarządzać majątkiem spadkowym, wydawać spadkobiercom majątek zgodnie z testamentem, żądać
zabezpieczenia spadku, pozywać w sprawach o prawa należące do spadku.

Powyższe informacje mają charakter poglądowy –  zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

TESTAMENTY        _______                                                                     

D O K U M E N T Y  I  I N F O R M A C J E

TESTAMENT ZWYKŁY –  powołanie do całości  lub części  spadku

imię lub imiona ............................................
nazwisko .....................................................

imiona rodziców ..........................................

adres zamieszkania.....................................

data i miejsce urodzenia ..............................

Dane spadkobiercy: 

     ....................................................................

     ....................................................................

     ....................................................................

     ....................................................................

imię lub imiona ............................................
nazwisko .....................................................

imiona rodziców ..........................................

adres zamieszkania.....................................

nr dowodu osobistego .................................
PESEL ........................................................

Dane spadkodawcy:

     ....................................................................

     ....................................................................

     ....................................................................

TESTAMENT Z ZAPISEM WINDYKACYJNYM –  konkretne elementy  spadku

    Jeśli w spadku ma być przekazany konkretny przedmiot – np. działka, lokal, pieniądze z danego
konta bankowego, samochód, itp. – mamy do czynienia z testamentem z zapisem windykacyjnym.
Spadkobierca nabywa dany przedmiot z chwilą otwarcia spadku. Należy wtedy oprócz danych
osobowych spadkodawcy i spadkobiercy podać także opis określający przedmiot co do tożsamości (np.
dla nieruchomości: nr księgi wieczystej czy numer działki i położenie, dla kont bankowych – ich numery,
dla wartościowych przedmiotów – numery seryjne, dla aut – numery identyfikacyjne pojazdu, itd.)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

PODSTAWIENIE ,  ZAPIS ZWYKŁY ,  POLECENIE ,  WYKONAWCA


