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POUFNE DANE DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI

Rozumiem, że ten kwestionariusz ma na celu dostarczenie ważnych informacji do 
celów zarządzania majątkiem i / lub powiernictwem oraz że zdolność Pavone Law 
Group, P.C. dokładne i skuteczne doradzanie mi w zakresie zarządzania aktywami 
zależy od kompletności tych informacji. Oświadczam, że podane informacje są 
merytorycznie poprawne i kompletne.

Data:
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WPROWASZENIE
Przyjmij nasze szczere kondolencje z powodu śmierci ukochanej osoby.

Przed naszym pierwszym spotkaniem prosimy o wypełnienie tego formularza 
najlepiej jak potrafisz i odesłanie go do naszego biura. Jeśli masz jakieś pytania podczas 
wypełniania ankiety, zwróć na nie uwagę, a omówimy je podczas spotkania. Po 
otrzymaniu wypełnionego formularza zadzwonimy, aby umówić się na spotkanie.

Ważne jest, abyś przekazał(a) nam wartości wszystkich składników majątku 
spadkowego na dzień śmierci, zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą, a także sposób 
posiadania każdego składnika majątku (tj. W imieniu zmarłego, w zaufaniu, w wspólny 
najem itp.). Będziemy również potrzebować wyszczególnienia wszystkich zobowiązań 
zmarłego na dzień śmierci. Informacje te pozwolą nam obliczyć „majątek brutto”, 
abyśmy mogli określić, jaki rodzaj administracji będzie wymagany przez prawo stanu 
Illinois. Chociaż przybliżone wartości są początkowo akceptowane, ważne jest, abyśmy 
jak najszybciej uzyskali datę śmierci każdego majątku będącego w posiadaniu 
zmarłego, aby móc skutecznie doradzić.

Prosimy również o dostarczenie następujących dokumentów na naszym 
pierwszym spotkaniu, jeśli to jest możliwe:

o Certyfikowany odpis aktu zgonu;

o Oryginał testamentu i wszelkie inne dokumenty dotyczące planowania spadku,
takie jak fundusz powierniczy, wszelkie poprawki do funduszu, wszelkie
kodycydy pierwotnego testamentu i wszelkie inne dokumenty dotyczące
planowania spadku obowiązujące w dniu śmierci;

o Najbardziej aktualny wyciąg dla każdego rachunku oszczędnościowego,
czekowego i rynku pieniężnego, świadectwa depozytowego (CD) i rachunku
maklerskiego;

o Kopię ostatnio zarejestrowanego aktu, umowy lub innego dowodu własności
jakiejkolwiek nieruchomości lub udziału;

o Najbardziej aktualny wyciąg dla każdego indywidualnego konta emerytalnego
(IRA), planu podziału zysków, planu 401 (k) lub innego konta emerytalnego, a
także wskazania beneficjentów lub inne dostępne informacje o beneficjentach;

o Oryginał polisy ubezpieczenia na życie obowiązującej w chwili śmierci, a także
wskazania beneficjenta lub inne dostępne informacje o beneficjentach;

o Oryginał jakiejkolwiek umowy renty należącej do zmarłego w dniu śmierci, a
także wskazania beneficjenta lub inne dostępne informacje o beneficjentach;

o Kopie wszelkich umów partnerstwa lub umów joint venture;



Page 4 

o Dowód posiadania jakiegokolwiek innego majątku niewymienionego powyżej; i

o Zeszłoroczne federalne zeznania podatkowe.

Ważne jest, abyś przekazał nam oryginalny testament zmarłego, ponieważ

wykonawca jest zobowiązany do złożenia testamentu w terminie 30 dni od daty 
śmierci. Złożymy testament w Twoim imieniu, jeśli będziemy reprezentować Cię w tej 
sprawie.

Im więcej informacji i dokumentacji jesteś w stanie dostarczyć, tym lepiej będziemy 
mogli przeanalizować majątek i ustalić, jak postępować z administracją zgodnie z 
prawem stanowym i federalnym.

STRESZCZENIE
Obowiązki osobistego przedstawiciela spadku, zwykle wykonawcy lub 

powiernika funduszu, zależą od konkretnych okoliczności, takich jak szczegóły planu 
spadkowego zmarłego, wartość majątku brutto i tytuł każdego majątku.

Sposób posiadania majątku i jego wartość w chwili śmierci decydują o tym, czy 
wymagane będzie formalne postępowanie spadkowe. Warunki testamentu i / lub 
funduszu określają, w jaki sposób i komu aktywa zostaną rozdzielone lub przydzielone. 
Jeżeli zmarły nie miał testamentu lub funduszu, przepisy stanu Illinois określają sposób 
podziału majątku. Sposób posiadania majątku określa również, czy składnik majątku 
zostanie włączony do masy upadłościowej dla celów podatku od śmierci. Istnieją 
również kwestie związane z podatkiem dochodowym, do których należy się odnieść, 
zarówno z punktu widzenia spadku, jak i z punktu widzenia beneficjentów, którzy 
przejmą tytuł do majątku.

Proces administracyjny może również obejmować różne kwestie podatkowe, w 
tym składanie niezbędnych zeznań podatkowych. W odpowiednim zakresie może być 
konieczne złożenie ostatecznego indywidualnego lub wspólnego zeznania 
podatkowego, federalnego zeznania podatkowego od nieruchomości, stanowego 
zeznania podatkowego na wypadek śmierci i powierniczego zeznania podatkowego 
dotyczącego majątku i / lub funduszu.

Zajęcie się tymi sprawami jest obowiązkiem wykonawcy masy upadłości i / lub 
syndyka funduszu. Jeżeli między innymi te obowiązki nie zostaną należycie wykonane, 
wykonawca lub syndyk może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez 
spadkobierców na drodze sądowej.
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POLISA PRYWATNOŚCI

Prywatność niepublicznych danych osobowych stała się często dyskutowanym 
tematem w wiadomościach, zwłaszcza z powodu nowych przepisów federalnych, które 
mają zastosowanie do instytucji finansowych. Adwokaci zawsze byli i nadal są 
związani profesjonalnymi standardami poufności, które są bardziej restrykcyjne w 
zakresie ujawniania poufnych informacji o klientach niż te wymagane przez nowe 
federalne przepisy dotyczące prywatności. Adwokaci są zobowiązani przestrzegać 
zasad etyki zawodowej, aby chronić prawo klientów do prywatności.

Świadcząc klientom usługi prawne, możemy otrzymywać niepubliczne dane 
osobowe od klienta, stosownie do przypadku, jako wykonawcy lub administratora lub 
od osób trzecich, za zgodą klienta. Nie ujawniamy niepublicznych danych osobowych 
klientów lub byłych klientów, z wyjątkiem przypadków, gdy klient wyraził na to zgodę 
lub jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo i zasady etyki 
zawodowej.

Przechowujemy dokumentację dotyczącą świadczonych przez nas usług 
profesjonalnych, aby lepiej zaspokajać potrzeby klienta, a w niektórych przypadkach 
przestrzegać profesjonalnych wytycznych. Dostęp do niepublicznych danych 
osobowych klientów jest ograniczony do tych osób, które muszą mieć dostęp do 
ewidencji, aby świadczyć usługi żądane przez klienta (na przykład usługa 
przygotowania podatku). Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne 
zabezpieczenia w celu ochrony niepublicznych danych osobowych klienta zgodnie z 
naszymi standardami zawodowymi.
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INFORMACJE KONTAKTOWE

Twoje Pełne Imię:

Adres: 

Miasto, Stan i kod 
pocztowy:

Stosunek do Zmarłego:

Telefon 
domowy:

Telefon 
Biurowy:

Komórka:

Adres E-mailowy:

Czy jesteś wymieniony jako wykonawca lub powiernik w dokumentach dotyczących planowania 
majątku zmarłego?  Tak  Nie

Jeśli tak, do jakiej pozycji powierniczej zostałeś powołany? Wykonawca  Powiernik

Czy dokumenty dotyczące planowania majątku zmarłego zostały przygotowane przez Pavone Law 
Group, P.C.?  Tak  Nie

Jeśli nie były klient, jak dowiedziałeś się o Pavone Law Group, P.C.?

SSN:
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INFORMACJE ZMARŁEGO

Pełne Imię
 

Adres zamieszkania w chwili 
śmierci: 
Miasto, stan i kod pocztowy w 
chwili śmierci: 
Hrabstwo zamieszkania w chwili 
śmierci:

Country of Citizenship: 

Data 
urodzenia: Data zgonu:

Social Security Numer: 

Community Property Domicile: 
Jeżeli zmarły kiedykolwiek mieszkał w następujących stanach majątkowych, proszę wskazać, które z nich i daty zamieszkania
Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington and Wisconsin: 

Imię i nazwisko pozostałego 
współmałżonka:

Data ślubu: Miejsce:

Umowa przedmałżeńska?  Tak  Nie Jeśli tak, prosimy o dostarczenie kopii.

Wcześniej żonaty/mężatka? 
 Tak  Nie Ile razy?

W przypadku każdego wcześniejszego małżeństwa należy podać imię i nazwisko poprzedniego małżonka, datę zawarcia 
małżeństwa, datę rozwiązania, powód rozwiązania (rozwód, śmierć) oraz, w przypadku rozwodu, informację o tym, czy żyje 
poprzedni małżonek. Prosimy o dostarczenie kopii wszelkich orzeczeń rozwodowych.

Proszę wskazać, jakie dokumenty planistyczne są obecnie obowiązujące i daty wykonania:

Data Fundusza i poprawki (jeśli istnieją):   

Data testamentu i kodycyl (jeśli dotyczy):   

Data innych dokumentów planistycznych:

Prosimy o dostarczenie ORYGINAŁÓW aktualnych testamentów i funduszy.
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INFORMACJE RODZINNE
Proszę wymienić każde dziecko zmarłego; W razie potrzeby załącz dodatkowe arkusze.

IMIĘ DZIECKA
(w tym inicjał drugiego imienia)

MAŁŻONKA
/MAŁŻONEK ADRES 

DATA 

URODZENIA 

DATA 

ZGONU 
(JEŚLI DOTYCZY)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Wymień każdego wnuka zmarłego i wskaż, które dziecko jest rodzicem tego wnuka; W razie potrzeby załącz 
dodatkowe arkusze.

IMIĘ WNUKA/WNUCZKI
(w tym inicjał drugiego imienia)

MAŁŻONKA/
MAŁŻONEK ADRES RODZIC DATA  

URODZENIA  

DATA  

ZGONU 
(JEŚLI DOTYCZY)) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.
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BENEFICJENCI FUNDUSZU / NIERUCHOMOŚĆI
Proszę wymienić każdego beneficjenta funduszu lub testamentu zmarłego; W razie potrzeby załącz dodatkowe arkusze.

IMIĘ  
(w tym inicjał drugiego 

imienia)

DATA 
URODZENIA ZWIĄZEK ADRESS

UDZIAŁ 

BENEFICJENTA SSN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.
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INFORMACJE POWIERNIKA 

Jeśli nie jesteś wymienionym wykonawcą i / lub powiernikiem, podaj odpowiednio następujące informacje.
Pełne imię i nazwisko 
wykonawcy:

Adres 
zamieszkania:
Miasto, stan i kod 
pocztowy:
Telefon 
domowy:

Komórka:

Telefon 
biurowy:

Adres e-mailowy:

Pełne imię i nazwisko powiernika (chyba że 
jest takie samo jak powyżej):
Adres 
zamieszkania:
Miasto, stan i kod 
pocztowy:
Telefon 
domowy:

Komórka:

Telefon 
biurowy:

Adres e-mailowy:
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ISTNIEJĄCY DORADCY I MAGAZYNOWANIE
Księgowy
Firma: 

Adres: 

Miasto, stan i kod 
pocztowy:
Numer telefonu:

Doradca Finansowy
Firma: 

Adres: 

Miasto, stan i kod pocztowy:

Numer telefonu:

Osobisty bankowiec
Firma: 

Adres: 

Miasto, stan i kod pocztowy:

Numer telefonu:

Makler Giełdowy
Firma: 

Adres: 

Miasto, stan i kod pocztowy:

Numer telefonu:

Agent Ubezpieczeń na Życie
Firma: 

Adres: 

Miasto, stan i kod pocztowy:

Numer telefonu:

Sejf Bakowy
Bank: 

Adres: 

Miasto, stan i kod pocztowy:

Numer(y) pudełek:

Wynajmowane przez 
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PODSUMOWANIE NIERUCHOMOŚCI
AKTYWA WARTOŚCI 

Gotówka i banknoty (Schedule A) $ 

Nieruchomość (Schedule B) $ 

Papiery wartościowe (Schedule C) $ 

Ściśle utrzymywane interesy biznesowe (Schedule D) $ 

Ubezpieczenie na życie (świadczenie z 
tytułu śmierci) (Schedule E) $ 

Renty (Schedule F) $ 

Kwalifikowane plany emerytalne i IRA (Schedule G) $ 

Świadczenia dla pracowników 
niewykwalifikowanych (Schedule H) $ 

Materialne dobra osobiste (Schedule I) $ 

Różne (Schedule J) $ 

NIERUCHOMOŚĆ BRUTTO $ 

ZOBOWIĄZANIA

Kredyty hipoteczne (Schedule K) $ 

Pożyczki / banknoty (Schedule K) $ 

Inne zobowiązania (Schedule K) $ 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA $ 

NIERUCHOMOŚĆ NETTO (aktywa minus zobowiązania) $ 

Proszę dostarczyć kopię ostatniego złożonego przez zmarłego federalnego zeznania podatkowego 
(formularz 1040), w tym wszystkie załączniki.
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SCHEDULE A - GOTÓWKA I BANKNOTY 

KONTA GOTÓWKI     
Nazwa banku lub innej instytucji

RODZAJ 

(Checking, Savings, C.D., 
Money Market) 

WARTOŚĆ

Indywidualny Współwłasność* Fundusz POD ** 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

PODSUMOWANIE KONT GOTÓWKI     $ 

POŻYCZKI LUB NALEŻNOŚCI (należne Ci pieniądze)

OBLIGATOR RATA DATA NALEŻNOŚCI 

$ 

$ 

$ 

SUMA KREDYTÓW I BANKNOTÓW $ 

SUMA (przeniesienie do podsumowania nieruchomości) $ 

Komentarze:

* Jeśli jest współwłaściciel, podaj imię i nazwiska współwłaścicieli:

** Jeśli konto ma oznaczenie Payable on Death (POD), proszę wskazać wskazanego beneficjenta:

$ $ $
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SCHEDULE B - NIERUCHOMOŚĆI 
Do celów wyceny użyj najlepszego oszacowania bieżącej wartości całkowitej, bez względu na ewentualne niespłacone kredyty hipoteczne. Informacje 
dotyczące kredytu hipotecznego należy opisać w Załączniku I. Proszę wskazać, czy jakaś nieruchomość jest kondominium, spółdzielnią, współwłasnością 
lub inną ograniczoną własnością. W przypadku nieruchomości współwłasności proszę wskazać współ najemcę.

ADRES 
(w tym hrabstwo)

Mieszkalne (M)
Handlowe (H) 

Puste (P) 

VALUE 

Indywidualny Współwłasność* Fundusz** 

1. $ $ $ 

2. $ $ $ 

3. $ $ $ 

4. $ $ $ 

5. $ $ $ 

6. $ $ $ 

7. $ $ $ 

8. $ $ $ 

SUMA (przenieś do podsumowania nieruchomości) $ $ $ 

*Jeśli jest współwłaściciel, podaj imię i nazwiska współwłaścicieli:

** Należy wskazać, czy fundusz gruntowy, żyjący, itp. Oraz podać szczegóły, tj. Nazwę powiernika, nazwy 
beneficjentów itp .:

Czy jakakolwiek nieruchomość była przedmiotem wolnej od podatku wymiany (wymiana §1031 / wymiana Starkera) w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 
Proszę wytłumacz:
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SCHEDULE C - PAPIERY WARTOŚCIOWE
Jeśli jest współwłaścicielem, proszę wskazać tożsamość współwłaściciela (ów); jeśli TOD, podać nazwę beneficjenta lub beneficjentów.

CERTYFIKAT / OBLIGACJA / FUNDUSZ
NAZWA I NUMER

VALUE 

Indywidualny Współwłasność* Fundusz TOD 

Rachunki Maklerskie:

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

Obligacje korporacyjne (podaj listę):

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

Obligacje, banknoty i weksle rządu Stanów Zjednoczonych (podaj listę):

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

Obligacje komunalne (podać listę):

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

Inne (podaj listę):

$ $ $ $ 

SUMA (przenieś do podsumowania nieruchomości) $ 
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SCHEDULE D - ŚCISŁE ZAINTERESOWANIA BIZNESOWE 

W tym spółki komandytowe i schroniska podatkowe.

RODZAJ AKTYWÓW WARTOŚĆ AKTYWÓW

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

SUMA (przenieś do podsumowania nieruchomości) $ 

Prosimy o dostarczenie kopii umów partnerskich, umów kupna-sprzedaży, powiązanych umów 
ubezpieczeniowych lub wszelkich innych dokumentów związanych z działalnością wymienioną powyżej.

Komentarze: 
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SCHEDULE E - UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 

UBEZPIECZENIE ŻYCIA KLIENTA

FIRMA NUMER 
POLISY

TERM, 
VARIABLE LIFE, 

UNIVERSAL 
LIFE, OR 

WHOLE LIFE 

WARTOŚĆ 

NOMINALNA
WARTOŚĆ  
PIENIĘŻNA

POŻYCZKI ROCZNA 
PREMMIA WŁAŚCICIEL BENEFICJANT 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

SUMA (przeniesienie do podsumowania nieruchomości) $ $ $ $ 

SCHEDULE F - RENTA 

FIRMA 
NUMER 

KONTRAKTU
PODSTAWA 
KOSZTÓW

AKTUALNA 
WARTOŚĆ

WŁAŚCICIEL BENEFICJANT 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

SUMA (przeniesienie do podsumowania nieruchomości) $ $ 
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SCHEDULE G - KWALIFIKOWANE PLANY EMERYTALNE I IRA 

NAZWA SPONSORA LUB PLANU NUMER KONTA WARTOŚĆ BENEFICJANT 

Tradycyjne IRAs/Konta Keogh /SEPs 

$ 

$ 

$ 

Roth IRAs 

$ 

$ 

$ 

Plany emerytalne

$ 

$ 

401(k) Plans 

$ 

$ 

Plany podziału zysków

$ 

$ 

Inne

$ 

SUMA (przeniesienie do podsumowania nieruchomości) $ 
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SCHEDULE H - ŚWIADCZENIA DLA NIEWYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW 

ODROCZONE KOMPENSATY

Pracodawca lub Firma Wartość Nazwany beneficjent

$ 

$ 

$ 

SUMA $ 

AKCJE 

Pracodawca lub Firma Liczba Akcji Cena/akcja opcji Bieżąca wartość/udział Całkowita wartość netto

$ $ $ 

$ $ $ 

$ $ $ 

SUMA $ 

INNE NIEWYKWALIFIKOWANE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW

Opis Wartość Komentarze

$ 

$ 

$ 

SUMA $ 

SUMA WSZYSTKICH NIEKWALIFIKOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

SUMA (przenieś do podsumowania nieruchomości) $ 
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SCHEDULE I - RZECZY OSOBISTE 

Meble i wyposażenie: $ 

Samochód (rok, marka, model): $ 

Samochód (rok, marka, model): $ 

Samochód (rok, marka, model): $ 

Dzieła sztuki lub 
kolekcje dzieł sztuki: $ 

Inne kolekcje: $ 

Rzeczy osobiste 
przechowywane w
 magazynie 

$ 

Biżuteria $ 

Futra $ 

Inne $ 

$ 

$ 

$ 

SUMA (przenieś do podsumowania nieruchomości) $ 

Opisz kolekcje, antyki, pamiątki itp., Które wymagają specjalnych rozważań w planie osiedla, i podaj wszelkie inne istotne uwagi:
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SCHEDULE J - ROZMAITE 

UDZIAŁY W OCZEKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIACH PROBATOWYCH

$ 

$ 

$ 

$ 

SUMA (przenieś do podsumowania nieruchomości) $ 

UDZIAŁ W ISTNIEJĄCYCH FUNDUSZACH

$ 

$ 

$ 

$ 

SUMA (przenieś do podsumowania nieruchomości) $ 

Prosimy o dostarczenie kopii odpowiednich testamentów i funduszy. 

Czy kiedykolwiek złożyłeś zeznanie       

podatkowe U.S. Gift Tax?

Yes No Jeśli tak, prosimy o dostarczenie kopii.

Zaznacz tak lub nie.

PODATKI TAK NIE 

Czy należna jest ostateczna 1040?

Czy przewidujesz 1041?

Niematerialny zwrot

706 (zwrot majątku) 
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SCHEDULE K - ZOBOWIĄZANIA 

HIPOTEKI (użyj tych samych numerów nieruchomości, co w zestawieniu B) 

1. $ 

2. $ 

3. $ 

4. $ 

5. $ 

6. $ 

7. $ 

8. $ 

SUMA (przenieś do podsumowania nieruchomości) $ 

Pożyczki/Noty (Zidentyfikuj wierzyciela) 

$ 

$ 

$ 

SUMA (przenieś do podsumowania nieruchomości) $ 

Inne Zobowiązania (w tym zobowiązania charytatywne) 

$ 

$ 

$ 

$ 

SUMA (przenieś do podsumowania nieruchomości) $ 
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UWAGI / PYTANIA / NOTATKI
Uwzględnij wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące: aktywów lub zobowiązań zmarłego; dynamika rodziny i 
specyficzne problemy wśród beneficjentów; Twoje relacje z beneficjentami; niemożność uzyskania dostępu do 
niezbędnych informacji; kwestie dotyczące zdolności wykonawcy i / lub powiernika do wykonywania obowiązków 
związanych z tym biurem; inne kwestie, o których powinniśmy wiedzieć przy obsłudze tego majątku.
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