GÅVOBREV
Gåva av bostadsrätt
Sid 1(2)
PARTERNA
Gåvogivare
Namn:

Gåvotagare
_____________________________

Namn:

_____________________________

Personnummer: _____________________________

Personnummer: _____________________________

Adress:

Adress:

_____________________________
_____________________________

Telefon:

____________________________

1§

Gåvoförklaring

_____________________________
_____________________________

Telefon:

___________________________

Härmed överlåter jag (gåvogivaren) den i 2 § angivna gåvan (bostadsrätt) till gåvotagaren, i
enlighet med detta gåvobrev och dess villkor.

2§

Gåvan
Följande egendom ska övergå till gåvotagaren:
Bostadsrätt med namn/ beteckning/ nummer och andelsstorlek:
_____________________________________________________________________________
belägen i ________________________________kommun

3§

Överlåtelsedag
Gåvan överlåtes den: ______________________

4§

Egendomens status hos gåvotagaren
Gåvan omfattas enligt nedan valt alternativ (välj 1 eller 2)

5§

1.



2.



Egendomen ska vara gåvotagarens enskilda egendom i äktenskap och samborelation. Det gäller även
avkastningen därav och vad som sätts i dess ställe (surrogategendom).
Egendomen ska vara gåvotagarens giftorättsgods.

Egendomens skick
Gåvotagaren godtar egendomens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk på
grund av fel eller brist.

Signatur: _____/______
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Sid 2(2)
6§

Särskilda villkor för gåvan:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Underskrifter
Gåvogivaren

Gåvotagaren
gåvan

mottager

tacksamt

Gåvogivarens make/ maka alt.
sambo godkänner i alla delar
överlåtelsen

_______________________

_______________________

_______________________

Ort och datum

Ort och datum

Ort och datum

____________________________
Namnteckning

____________________________
Namnteckning

____________________________
Namnteckning

____________________________
Namnförtydligande

_____________________________
Namnförtydligande

_____________________________
Namnförtydligande

Bevittning av ovan namnunderskrifter:
Underskrifter

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnummer:

Personnummer:
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KOMMENTARER
Inledning
Gåvobrev avseende gåva av en bostadsrätt måste vara skriftligt formulerad och innehålla en överlåtelseförklaring, uppgifter/
beskrivning av lägenheten, såsom namn, nummer, beteckning, och andelsstorlek samt undertecknas av både givare och
gåvotagare. Gåvan anses fullbordad i förhållande till både givaren och dennes borgenärer (sakrättsligt skydd) först
när bostadsrättsföreningen meddelats om överlåtelsen. Gåvan blir m a o giltig när bostadsrättsföreningen erhållit
gåvobrevet med ansökan om medlemskap för mottagaren och utträde för givaren. En gåva av en bostadsrätt som utgör
gemensam egendom i ett samboförhållande eller giftorättsgods i ett äktenskap måste även ha ett skriftligt samtycke från
givarens sambo eller make för att vara giltig
Vid gåva mellan makar måste gåvan dessutom registreras i äktenskapsregistret hos tingsrätt för att den ska vara gällande mot
givarens borgenärer. Gåva av bostadsrätt till bröstarvinge anses vanligen som förskott på arv om inte annat särskilt
föreskrivits i gåvobrevet
Vid gåva till omyndigt barn gäller att barnet inte själv kan förvärva en bostadsrätt utan företräds av sin förmyndare. I vanliga
fall är föräldrarna förmyndare för barn under 18 år och båda vårdnadshavarna måste därför skriva under gåvohandlingen. Om
givaren är gåvotagarens förmyndare måste en särskild ”god man” förordnas för att ta emot gåvan för barnets räkning . God
man förordnas av tingsrätten i den ort där förmyndaren är mantalsskriven och står under överförmyndarens tillsyn.

Råd vid ifyllande av dokumentet
Läs igenom informationen noggrant, skriv tydligt och välj med kryssmarkering ev. alternativ. De aktuella alternativen är
tänkt att kunna täcka de vanligast förekommande situationerna men vill man ha en speciell individuell variant måste detta
tydligt formuleras. Signera gärna varje sida och glöm inte att skriva under på sista sidan och ombesörj bevittning.

1 – 2 § Överlåtelseförklaring och gåvan
Ange bostadsrättslägenhetens namn, beteckning, nummer, andelsstorlek och dylikt. Det är viktigt att lägenheten klart och
tydligt identifieras.

3 § Överlåtelsedag
Ange det datum då egendomen ska övergå till mottagaren.

4 § Egendomens status hos gåvotagaren
Givaren kan, genom att välja alternativ 1, ange att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren och därmed undgå
att bli föremål för ev. framtida bodelning vid t ex äktenskapsskillnad eller dödsfall.

6 § Särskilda villkor för gåvan
Det kan finnas anledning att skriva in särskilda villkor i gåvobrevet t ex att nyttjanderätt ska föreligga för givaren även efter
överlåtelsen eller att gåvan inte skall anses som förskott på arv eller att pantsättningsförbud eller överlåtelseförbud ska gälla
etc.

Underskrifter
Skriv ut tre (3) exemplar av gåvobrevet och skriv under dessa. Gåvogivaren och gåvotagaren bör ta varsitt exemplar och ett
sänds till bostadsrättsföreningen för ansökan om medlemskap. Glöm inte bevittning!

