Łódź, dnia 01.01.2001

Testament
Ja, Jan Kowalski, na wypadek śmierci cały swój majątek przekazują w
całości mojej córce Annie Nowak.
Jan Kowalski

Zasady pisania testamentu
1.
2.
3.

4.
5.
6.
1.

Ostatnią wolę spisać własnoręcznie! Nie wolno napisać testamentu na komputerze lub maszynie, nie można też
napisać jej w mailu. Autentyczność testamentu nie może budzić wątpliwości.
Nie można tylko podpisać testament, a resztę napisać na komputerze.
Na testamencie musi być data jego sporządzenia. Data jest konieczna dla zweryfikowania zdolności spadkodawcy
do sporządzenia testamentu oraz określenia ostatecznej wersji w przypadku znalezienia kilku testamentów tej
samej osoby. Data możne być na początku, na końcu lub w treści testamentu.
Testament musi być własnoręcznie podpisany. Podpis musi być na samym dokumencie, nie można podpisać np.
koperty
Z testamentu jednoznacznie musi wynikać, że jest to testament / ostatnia wola. Wystarczy go zatytułować np.
"Testament", "Moja ostatnia wola", "Testament Jana Kowalskiego" itp.
Wymieniając osoby do dziedziczenia należy je wymienić z imienia i nazwiska oraz podać imiona rodziców.
Wprowadzając zmiany do testamentu można skreślać wyrazy lub części zdań, ale należy potwierdzić
własnoręczność tych zmian dopisując datę i podpisując czytelnie.

Opracowano przez: Kancelaria Adwokacka Monika Piech-Balicka Łódź
www.adwokat-lodz.com.pl/testament.html
Jest to tylko przykładowy tekst testamentu, który należy dostosować do indywidualnej sytuacji osoby
sporządzającej swoją ostatnią wolę.

Łódź, dnia 02.02.2002

Moja ostatnia wola
Ja, Jan Kowalski, na wypadek śmierci do spadku po mnie powołuję w 1/2
mojego

syna

Tadeusza

Kowalskiego,

w

1/4

mojego

syna

Zygmunta

Kowalskiego i w 1/4 jego córkę Joannę Kowalską.
Jan Kowalski

Zasady pisania testamentu
1.
2.
3.

4.
5.
6.
1.

Ostatnią wolę spisać własnoręcznie! Nie wolno napisać testamentu na komputerze lub maszynie, nie można też
napisać jej w mailu. Autentyczność testamentu nie może budzić wątpliwości.
Nie można tylko podpisać testament, a resztę napisać na komputerze.
Na testamencie musi być data jego sporządzenia. Data jest konieczna dla zweryfikowania zdolności spadkodawcy
do sporządzenia testamentu oraz określenia ostatecznej wersji w przypadku znalezienia kilku testamentów tej
samej osoby. Data możne być na początku, na końcu lub w treści testamentu.
Testament musi być własnoręcznie podpisany. Podpis musi być na samym dokumencie, nie można podpisać np.
koperty
Z testamentu jednoznacznie musi wynikać, że jest to testament / ostatnia wola. Wystarczy go zatytułować np.
"Testament", "Moja ostatnia wola", "Testament Jana Kowalskiego" itp.
Wymieniając osoby do dziedziczenia należy je wymienić z imienia i nazwiska oraz podać imiona rodziców.
Wprowadzając zmiany do testamentu można skreślać wyrazy lub części zdań, ale należy potwierdzić
własnoręczność tych zmian dopisując datę i podpisując czytelnie.

Opracowano przez: Kancelaria Adwokacka Monika Piech-Balicka Łódź
www.adwokat-lodz.com.pl/testament.html
Jest to tylko przykładowy tekst testamentu, który należy dostosować do indywidualnej sytuacji osoby
sporządzającej swoją ostatnią wolę.

Łódź, 03.03.2003
Testament Jana Kowalskiego
Ja, Jan Kowalski, na wypadek śmierci cały majątek przekazuję mojej córce
Annie Nowak i zobowiązuję ją do ustanowienia na rzecz mojej żony Jadwigi
Kowalskiej dożywotniej i bezpłatnej służebności mieszkania znajdującego się
w Łodzi, przy ul. Adwokackiej 17/2 z prawem do swobodnego korzystania
ze wszystkich pomieszczeń.
Jan Kowalski

Zasady pisania testamentu
1.
2.
3.

4.
5.
6.
1.

Ostatnią wolę spisać własnoręcznie! Nie wolno napisać testamentu na komputerze lub maszynie, nie można też
napisać jej w mailu. Autentyczność testamentu nie może budzić wątpliwości.
Nie można tylko podpisać testament, a resztę napisać na komputerze.
Na testamencie musi być data jego sporządzenia. Data jest konieczna dla zweryfikowania zdolności spadkodawcy
do sporządzenia testamentu oraz określenia ostatecznej wersji w przypadku znalezienia kilku testamentów tej
samej osoby. Data możne być na początku, na końcu lub w treści testamentu.
Testament musi być własnoręcznie podpisany. Podpis musi być na samym dokumencie, nie można podpisać np.
koperty
Z testamentu jednoznacznie musi wynikać, że jest to testament / ostatnia wola. Wystarczy go zatytułować np.
"Testament", "Moja ostatnia wola", "Testament Jana Kowalskiego" itp.
Wymieniając osoby do dziedziczenia należy je wymienić z imienia i nazwiska oraz podać imiona rodziców.
Wprowadzając zmiany do testamentu można skreślać wyrazy lub części zdań, ale należy potwierdzić
własnoręczność tych zmian dopisując datę i podpisując czytelnie.

Opracowano przez: Kancelaria Adwokacka Monika Piech-Balicka Łódź
www.adwokat-lodz.com.pl/testament.html
Jest to tylko przykładowy tekst testamentu, który należy dostosować do indywidualnej sytuacji osoby
sporządzającej swoją ostatnią wolę.

