Forudbetalt Begravelse
& Opsparingsordning

Begravelseskassen
Danmark

Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse
Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til
mange praktiske ting ved din begravelse eller bisættelse og forudbetalt
nogle af omkostningerne. Du undgår altså, at dine pårørende og
efterladte står tilbage med vanskelige beslutninger og økonomiske
forpligtelser. Forudbetalt Begravelse betyder, at meget er aftalt, og
regningen er betalt for bedemandens ydelser.

Tre forskellige aftaler
Du kan vælge mellem tre forskellige aftaler, der kan tilpasses dig
og dine ønsker. Alle over 50 år kan tegne en Forudbetalt Begravelse.
Den enkelte aftale betales kontant.
Du kan også sikre hel eller delvis betaling af din begravelse eller bisættelse
med en opsparing hos Begravelseskassen Danmark.
En opsparing hos Begravelseskassen Danmark er en måde at hensætte
et beløb til sin egen begravelse eller bisættelse. Du skal være fyldt 40 år
og kan maksimalt indbetale 10 gange.
Aftalen om en Forudbetalt Begravelse og en Opsparingsordning
administreres af Begravelseskassen Danmark, der er en selvstændig
juridisk forening, som er ejet af medlemmerne i Begravelseskassen Danmark.
Har en Opsparingsordning eller en Forudbetalt Begravelse
indflydelse på personlige tillæg?
En Opsparingsordning eller tegning af en Forudbetalt Begravelse har ingen
indflydelse på beregning af eventuelle personlige tillæg fra kommunen som
f.eks. hjemmehjælp, boligsikring og andre tilskud.
Har en Opsparingsordning eller en Forudbetalt Begravelse
indflydelse på boopgørelsen?
I forbindelse med boopgørelsen vil en Opsparingsordning eller en Forudbetalt
Begravelse indgå på samme måde som andre begravelsestilskud og aktiver.
Der er ikke skattemæssigt fradrag for en Opsparingsordning eller tegning af
en Forudbetalt Begravelse.

Blå aftale
Vejledning

Rådgivning og information til de efterladte.

Attester

Vi tager os af alle nødvendige papirer til myndighederne.
Vi hjælper også med eventuel kontakt til præst, kirke,
kapel, kirkegård, blomsterhandler og stenhugger.

Kiste

Vi leverer en polstret, hvid kremerings- eller begravelseskiste uden dekoration samt hvidt ligtøj.

Rustvogn

Vi står for al nødvendig rustvognskørsel inden for
afdødes bopælskommune, dog maks. 50 km.

Urne

Vi leverer en godkendt urne.

Højtideligheden

Vi er til stede ved højtideligheden og hjælper i
nødvendigt omfang.

Tillægsydelser
f.eks.

Annoncering.
Salmeblade.
Solist.
Sammenkomst efter højtideligheden.
Krematorie- og kirkegårdsudgifter.
Gravsten med inskription.
Andre ønsker.

Lilla aftale
Vejledning

Rådgivning og information til de efterladte.

Attester

Vi tager os af alle nødvendige papirer til myndighederne.
Vi hjælper også med eventuel kontakt til præst, kirke,
kapel, kirkegård, blomsterhandler og stenhugger.

Kiste

Vi leverer en polstret, hvid kremerings- eller begravelseskiste med dekoration samt hvidt ligtøj.

Rustvogn

Vi står for al nødvendig rustvognskørsel i Danmark
(ikke Grønland og Færøerne).

Urne

Vi leverer en godkendt urne og sørger for transport
til kirkegården.

Blomster og
transport

Vi sørger for pynt til kisten med årstidens blomster.
Vi sørger for, at blomsterne efter højtideligheden
bringes til kirkegården.

Højtideligheden

Vi er til stede ved højtideligheden og hjælper i
nødvendigt omfang.

Tillægsydelser
f.eks.

Annoncering.
Salmeblade.
Solist.
Sammenkomst efter højtideligheden.
Krematorie- og kirkegårdsudgifter.
Gravsten med inskription.
Andre ønsker.

Bordeaux aftale
Vejledning

Rådgivning og information til de efterladte.

Attester

Vi tager os af alle nødvendige papirer til myndighederne.
Vi hjælper også med eventuel kontakt til præst, kirke,
kapel, kirkegård, blomsterhandler og stenhugger.

Kiste

Vi leverer en polstret kremerings- eller begravelseskiste i lyst fineret ædeltræ samt hvidt ligtøj.

Rustvogn

Vi står for al nødvendig rustvognskørsel i Danmark
(ikke Grønland og Færøerne).

Urne

Vi leverer en godkendt urne og sørger for transport
til kirkegården.

Urnepynt

Vi sørger for pynt til urnen med årstidens blomster.

Blomster og
transport

Vi sørger for blomsterdekorationer på og foran kisten
med blomster efter eget valg.
Vi sørger for, at blomsterne efter højtideligheden
bringes til kirkegården.

Annoncering

Vi indrykker en dødsannonce efter ønske i ét dagblad
(to spalter) samt annonce på internettet.

Sanghæfter/
salmeblade

Vi sørger for fremstilling af sanghæfter eller
salmeblade, sat op og trykt i det nødvendige antal.

Højtideligheden

Vi er til stede ved højtideligheden og hjælper i
nødvendigt omfang.

Tillægsydelser
f.eks.

Yderligere annoncering.
Solist.
Sammenkomst efter højtideligheden.
Krematorie- og kirkegårdsudgifter
Gravsten med inskription.
Andre ønsker.

Du kan også sikre hel eller delvis betaling af din
begravelse eller bisættelse med en opsparing hos
Begravelseskassen Danmark
En opsparing hos Begravelseskassen Danmark er en fordelagtig måde at
spare op til sin egen begravelse eller bisættelse. Du skal være fyldt 40 år,
og indskuddet er 20 kr. x den alder, du har, når du indbetaler indskuddet.
Hvis du for eksempel er 46 år, indbetales 20 kr. x 46 = 920 kr. eller, hvis du
er 66 år, er indskuddet 20 kr. x 66 = 1.320 kr.
For at opnå en højere udbetaling kan du frit indsætte yderligere 9 indskud.
Indbetalingerne kan foregå, når du ønsker det. Dog er det altid din aktuelle
alder ved indbetalingstidspunktet, der bestemmer indskuddets størrelse.
Ligesom andre opsparingsordninger er udbetalingen afhængig af
indskuddets størrelse , kontoens løbetid, samt en bonus, der fastsættes
hvert år af Begravelseskassen Danmarks bestyrelse i forhold til det
gældende renteniveau.
Overstiger det opsparede beløb de faktiske begravelsesomkostninger,
udbetales differencen til boet.
Du har mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at konvertere det
opsparede beløb til en del af betalingen for en Forudbetalt Begravelse
hos Begravelseskassen Danmark.
Du kan til enhver tid hæve en Forudbetalt Begravelse eller Opsparingsordning jævnfør vedtægterne i Begravelseskassen Danmark.
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Godt at vide om Forudbetalt Begravelse
En Forudbetalt Begravelse dækker en del af eller alle
omkostninger for enten en begravelse eller bisættelse.
Alle over 50 år kan indgå en aftale.
Aftalen gælder også, selvom du flytter, så længe begravelsen eller
bisættelsen finder sted inden for Danmarks grænser (dog ikke
Grønland og Færøerne).
Dør du i udlandet og skal begraves eller bisættes i det
pågældende land, udbetales dækningsbeløbet for den gældende
aftale.
Du kan sikre, at dine efterladte er orienteret om din
Forudbetalte Begravelse ved at give en kopi af aftalen til
de personer, du regner med skal stå for begravelsen eller
bisættelsen. Kopien indeholder alt, hvad der er nødvendigt for
dem at vide.
En aftale om en Forudbetalt Begavelse er ikke underlagt religiøse
bindinger som f.eks. medlemskab af folkekirken.
En Forudbetalt Begravelse kan tegnes i Begravelseskassen Danmark,
Nikolaj Plads 27, 1067 København K, ligesom den kan tegnes i
Begravelse Danmarks butikker.
Se mere på www.forudbetalt.dk eller www.begravelsedanmark.dk

Om Begravelseskassen Danmark
Begravelseskassen Danmark blev stiftet i 1881 og hed oprindeligt Dansk
Ligbrændingsforening.
Omkring år 1900 var ideen om at blive brændt imod myndighederne og kirkens
holdning, og derfor krævede myndighederne, at folk kunne fremvise bevis på, at de
ved deres død ønskede at blive brændt.
Dette førte til, at Dansk Ligbrændingsforening fra starten af 1900-tallet tilbød en
række forskellige forsikringsordninger, hvor danskere kunne spare op til dette.
Ordningerne blev etableret med stor succes frem til omkring 1940.

Begravelseskassen Danmark
Nikolaj Plads 27
1067 København K · Tlf. 33 36 49 88
www.forudbetalt.dk
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Begravelseskassen Danmark er en selvstændig juridisk forening og er ejet af de
personer, som har indgået en aftale med Begravelseskassen Danmark.
Egenkapitalen sikrer således medlemmernes indskud, og formuen i Begravelseskassen Danmark er placeret i værdipapirer og fast ejendom.
Såvel regnskaber som vedtægter for Begravelseskassen Danmark kan downloades
fra hjemmesiden.

