
Att skriva testamente
Tack för att överväger att skriva ett testamente där en del av kvarlåtenskapen ska gå till  
Operation Smile. Genom att testementera till Operation Smile bidrar du till att fler barn får en 
livsförändrande operation och skapar hopp om en ljusare framtid.  

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss på telefonnummer: 08- 515 124 00 eller e-
post: sverige@operationsmile.org

ATT TÄNKA PÅ
Du som skriver testamentet, tänk på följande:
• Specificera den egendom du vill testamentera klart och tydligt. Om möjligt; bifoga bilder på
t.ex. tavlor, båtar, bilar, smycken och andra fysiska saker.
• Ange alltid adress, fastighetsbeteckning m.m. om du testamenterar en fastighet.
• Tänk på att testamentet ska dateras, undertecknas och bevittnas av två personer vid ett
och samma tillfälle. De som bevittnar måste se att du undertecknar, men behöver inte se
innehållet i testamentet.
• Glöm inte att skriva både namn och person-/organisationsnummer på den eller de
personer/organisationer du vill testamentera till. För att testementera till Operation Smile
ange organisationsnummer: 802426-4734
• Kontakta en jurist om du känner dig osäker!

Du som bevittnar testamentet, tänk på följande:
• Att testatorns namnunderskrift är korrekt samt att han hon har skrivit testamentet av fri vilja
och vid full psykisk hälsa.
• Att testamentet har bevittnats och undertecknats vid samma tillfälle som det undertecknats
av testatorn.
• Att vittne var minst 15 år och vid full psykisk hälsa vid undertecknandet.
• Att vittne ej är testamentstagare.
• Att vittne ej är släkt med testator.
• Att vittne vare sig är släkting till testatorn eller gift med någon av dennes testamentstagare.
• Att testamentet är korrekt daterat.
• Att testatorn har skrivit under på sista sidan och även signerat övriga sidor.
• Att vittnes namn och personnummer är korrekt angivna.

Testamentsmall - Information



Mitt testamente

Jag,
 
_________________________________________ 
För- och efternamn

 
_________________________________________ 
Personnummer 
 
 
_________________________________________ 
Adress 
 
 
_________________________________________ 
Postnummer, Ort

förklarar härmed att följande förordnande utgör min yttersta vilja och mitt testamente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________
    Signatur, testator 

 

 
       _________________________________
    Signatur, vittne 1 

 

 
_________________________________

    Signatur, vittne 2

Testamentsmall 1(3)



Förordnande
Nedan förtecknad egendom ska med full äganderätt tillfalla de personer/organisationer som 
nedan anges med fullständigt namn och personnummer/organisationsnummer (för testamen-
tering till Operation Smile, uppge organisationsnummer 802426-4734).
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Dessa förordnanden gäller inte till den del de inkräktar på mina bröstarvingars laglott. Vad 
dessa arvtagare erhåller efter mig liksom avkastningen därav eller det som kan komma att  
träda i dess ställe, ska utgöra mottagarens enskilda egendom och ej omfattas av äktenskaps-
balkens eller sambolagens bodelningsregler.
 

Undertecknande och bevittning

TESTATOR 
 
 
_______________________________   _________________________________ 
Namnförtydligande      Ort och datum

_______________________________ 
Personnummer    

_______________________________ 
Underskrift

VITTNEN 
 
 
Att  ______________________________   
 Testators namn

Vittne 1       Vittne 2

________________________________  _________________________________ 
Namn        Namn 
 
________________________________  _________________________________ 
Personnumer       Personnummer

________________________________  _________________________________
Signatur       Signatur

vid fullt förstånd och av fri vilja egenhändigt har  
undertecknat detta testamente intygas av oss  
samtidigt närvarande testamentsvittnen.
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