Länge leve livet.
Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Foto: Anna Kern, Johnér

En vacker givartradition.
Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina
testamenten. Det är vi oerhört tacksamma för.
När du skriver in Röda Korset i ditt testamente är du
del av en lång och fin tradition. En tradition som kan
rädda liv i generationer.

Som jurist på Röda Korset har jag tagit fram information som förenklar, förklarar och reder ut hur det går
till att upprätta ett juridiskt bindande testamente. Ett
testamente som gör skillnad – i Sverige och i världen.

Att ge till Röda Korset är mer än en god handling.
Det är en investering i världens största humanitära nätverk. Ingen gåva är för stor eller för liten. Du hjälper
människor som har drabbats av kris och katastrofer.

Det är enklare än du tror.

Du kan känna dig trygg när du testamenterar till
Röda Korset. Vi använder alltid pengarna där de bäst
behövs och går direkt till de som behöver dem, utan
mellanhänder.

Malin Thengqvist
Jurist på Svenska Röda Korset
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Din gåva gör skillnad.
Vi vet inte vad som kommer att inträffa imorgon. Men vi kan lova att din gåva kommer att
användas där den gör störst nytta.
Att testamentera till Röda Korset är att investera i livet.
Tack vare vårt världsomspännande nätverk kan vi
hjälpa som ingen annan. Och det finns en sak som
gör Röda Korset speciellt. Vi lämnar aldrig. Vi finns på
plats före, under och efter en katastrof – även efter den
akuta fasen.

än en akutåtgärd. Det är en investering i framtiden.
Varje dag hjälper Röda Korset världens allra mest utsatta. Vi bidrar med allt från rent vatten, mat, sjukvård
och mänsklig omtanke för att återförena splittrade
människor på flykt. I Sverige hjälper vi människor som
drabbats av personliga katastrofer och kriser, är
ensamma eller som flytt undan krig och förföljelse.

Detta är möjligt tack vare Röda Korsets närvaro i
189 länder. På så sätt är din gåva till Röda Korset mer

Röda Korset har
90-konto och
kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll.

Så används dina pengar.
Du väljer själv hur mycket du vill ge. Ingen gåva är för stor eller för liten. Och dina pengar används alltid
där behovet är som störst. Det kan handla om allt ifrån långsiktig hjälp på hemmaplan till akuta insatser
runt om i världen. Om du värnar extra mycket om nationella eller internationella insatser kan du ange
det i ditt testamente.
Nationell hjälp: Bidra med medmänskligt stöd på sjukhus, lindra ensamhet, stöd i asylprocesser,
efterforskning, ta emot nyanlända flyktingar, vårda krigs- och tortyrskadade och ge papperslösa
tillgång till vård.
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Internationell hjälp: Återförena familjer, förebygga och lindra katastrofer, bidra med vatten och sjuk
vård, bygga upp raserade samhällen, ge barnsoldater nytt liv och stärka flyktingars rättigheter.

Vad säger lagen?
Om du inte skriver ett testamente regleras det i lag vem som ärver dig. Saknar du arvsberättigade släktingar går din egendom till Allmänna Arvsfonden.

Sex scenarion för dig som inte skriver testamente.
I våra exempel nedan tar vi inte någon hänsyn till regler om bodelning för makar och sambon,
utan bara arvsrättsliga regler.
4. Ensamstående utan bröstarvingar, föräldrar
eller syskon (tredje arvsklassen)
Som ensamstående utan vare sig bröstarvingar, föräl
drar, syskon eller syskons bröstarvingar, så är i första
hand dina far- och morföräldrar arvtagare. I andra
hand farbröder, fastrar, morbröder och mostrar.

1. Gift med eller utan bröstarvingar*
Finns det gemensamma barn eller annan laglig
arvinge ärver din make eller maka fullt ut. Och
först efter bådas bortgång ärver era legala arvingar
(t ex gemensamma barn).
Barn som inte är gemensamma, så kallade särkullsbarn, har rätt att få ut sitt arv direkt efter att du avlider.
Styvbarn och fosterbarn har ingen laglig rätt till ditt arv.
2. Ensamstående med bröstarvingar
(första arvsklassen)
Som ensamstående får dina bröstarvingar hela ditt arv.

6. Sambo med eller utan bröstarvingar
Är du sambo utan barn ärver dina legala arvingar, inte
din sambo. Detsamma gäller om ni har gemensamma barn eller om du har särkullsbarn. Din sambo kan
alltså inte ärva dig enligt lag.

3. Ensamstående utan bröstarvingar
(andra arvsklassen)
Som ensamstående utan bröstarvingar ärver i första
hand föräldrar till dig hälften var. Om någon av dem
eller båda har gått bort ärver i andra hand dina syskon
eller deras bröstarvingar.

* Bröstarvinge = barn och adoptivbarn inom eller utom tidigare äktenskap. Detsamma gäller barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.
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5. Ensamstående utan arvsberättigade släktningar
Om ingen av dem finns kvar upphör den lagliga arvs
rätten. Kusiner och andra avlägsnare släktingar har
alltså ingen laglig arvsrätt. Då tillfaller istället dina
tillgångar Allmänna Arvsfonden.

Så upprättar du ditt testamente.
Steg för steg.

Du kan alltid skriva
ett nytt testamente
eller skriva ett tillägg
till det du har. Tänk då
på att samma formkrav gäller.

Ladda gärna ner vår kostnadsfria mall på stod.redcross.se under testamente-fliken.

1 Lista dina tillångar.
Listan är för din egen skull och behöver inte
bifogas till ditt testamente, eftersom dina
tillgångar kan ändras med tiden.

2 Fördela dina tillgångar.
Hur vill du att dina tillgångar ska delas upp?
Du behöver inte specificera vem som ska få
vad. Du kan välja att ange andelar av viss
tillgång eller av dina totala tillgångar.

3 Ange arvtagarnas uppgifter.
Saknar du personnummer till arvtagaren,
ange då er relation och andra uppgifter, t ex
adress. Är Röda Korset arvtagare, då anger
du organisationssnummer 802002-8711.

4 Underteckna testamentet.

Foto: Jonathan Torgovnik, Röda Korset

Skriv under med namn, ort och datum.

5 Bevittna testamentet.
Två vittnen ska bevittna din namnteckning 		
vid samma tillfälle genom att underteckna 		
testamentet.

6 Förvara testamentet.
Hitta en trygg förvaringsplats.
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Några vanliga frågetecken.
Kan jag testamentera till Röda Korset även om jag har barn? Ja, det kan du. Dina barn har
alltid rätt till sin laglott, vilket motsvarar hälften av arvslotten. Den andra hälften kan du förfoga
över genom testamente.
Finns det någon lägsta, eller högsta gräns
för beloppet som jag kan testamentera till
Röda Korset?

Vad händer när Röda Korset ärver en
fastighet eller bostadsrätt?
Röda Korset är skattebefriat vid försäljning av fastigheter, bostadsrätter och även värdepapper. Därför
genomförs vanligen ett arvsskifte så att egendomen
förs över till Röda Korset innan försäljning. Vi anlitar
välrenommerade mäklare och säljer till högstbjudande
på den öppna marknaden. Om testamentet anger
önskemål om försäljningen så följer vi självklart dem.

Nej. Du avgör själv beloppet eller andelen.
Kan jag skriva testamente över all typ
av egendom?
Ja. Du kan testamentera till exempel pengar, värdepapper, smycken, tavlor, möbler, bilar, bostadsrätter
och hus.

Vad krävs för att mitt testamente
ska vara giltigt?

Vad händer med mina mer personliga
tillhörigheter som till exempel fotografier?

Krav: Ett testamente ska vara skriftligt (undantag vid så
kallat nödtestamente). Det ska bevittnas av två personer som måste närvara samtidigt. Båda ska se dig
skriva under testamentet och signera med sina namn.
Bör: Vittnena bör även anteckna sitt personnummer
alternativt sin adress vid sina namn.

Om du inte har nämnt dem i ditt testamente så brukar
vi fråga om dina närmaste anhöriga vill ta emot
fotografier och liknande. Om de avböjer så förstörs
tillhörigheterna så att de inte hamnar i fel händer.

Måste vittnena läsa testamentet?

Vad händer när Röda Korset ärver lösöre
(smycken, möbler osv)?

Nej, det måste de inte. De måste däremot veta att
det rör sig om ett testamente, vilket också ska framgå i
vittnesmeningen.

En auktionsförrättare och en värderare går vanligtvis
igenom sakerna och gör en värdering. Det som har
ett större ekonomiskt värde säljs till högstbjudande på
auktion, övrigt säljer vi på Röda Korset Second hand.
Om det står något i testamentet om hur sakerna ska
avvecklas så är det förstås det som gäller.

Vad händer om jag inte har något testamente
när jag dör?
Då tillfaller tillgångarna dina så kallade legala avingar
(se exempel på sida 6). Om du inte har några arvsberättigade släktingar så går arvet till Allmänna
arvsfonden.

Har du fler frågor? Kontakta Malin.
Malin Thengqvist är jurist och vår expert på testamenten. Mejla henne på malin.thengqvist@redcross.se
så berättar hon mer.
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Är du osäker
på vad som gäller
arvsrättsligt för just din
familjesituation
– kontakta en jurist.

Röda Korset tar ställning för medmänsklighet i 189 länder. Sverige är ett av
dem. Bara här sluter 30 000 frivilligarbetare upp kring vår viktigaste uppgift – att rädda liv och ge hopp åt fler människor. Därför kan du vara säker
på att Röda Korset alltid finns på plats före, under och efter en katastrof.
Oavsett om katastrofen kommer i skepnaden av ett krig, en jordbävning
eller en dödlig sjukdom.

Vi sätter hjälpen i rörelse.

Röda Korset | Hornsgatan 54, Box 17563, 118 91 Stockholm. Tel: 08-452 46 00, info@redcross.se

redcross.se
facebook.com/rodakorset | twitter.com/rodakorset

