Skal din arv hjælpe
nødstedte børn?
Betænk Terre des Hommes Danmark
i dit testamente.

Hvilken verden
vil du gerne efterlade dig?
Der er flere måder at efterlade et aftryk på verden, når du forlader den.
Ønsker du at gøre en forskel for verdens nødstedte børn, kunne det være værd
at overveje at donere din arv – eller bare en del af den – til Terre des Hommes
Danmark.
Hvis du overvejer at betænke Terre des Hommes i dit testamente, så læs lidt
mere om, hvordan vi hjælper – og hvordan vi forvalter de midler, vi modtager.
Vi har også inkluderet praktiske oplysninger om, hvordan du opretter et
testamente, så du kan være med til at hjælpe nødstedte børn i fremtiden, selv når
du ikke er her mere.

VIDSTE DU?
Hvis du vil efterlade dele af eller hele din
arv til Terre de Hommes, håndterer vores
team af advokater oprettelsen af dit
testamente. Helt gratis for dig.

Vi hjælper børn i nød.
Uden skelen til kultur, race eller religion.
Det har vi gjort i 50 år.
Vores frivillige arbejde bygger på en filosofi om, at vi alle har et ansvar for næste
generation. Børn er vores fremtid. Og selv om vi ikke kan redde hele verden, kan
vi gøre en verden til forskel.
Terre des Hommes Danmark arbejder ud fra princippet 'hjælp til selvhjælp'.
Vores indsats er derfor rettet mod at børnene på sigt lærer at klare sig selv.

Børn er vores fremtid.
Og børn er vores ansvar.

Få mere ud af dine penge.
Overvejer du at testamentere en del af din arv til velgørenhed, behøver det ikke
gå ud over arven til dine nærmeste.
I dag er det nemlig sådan, at velgørende organisationer ikke skal betale boafgift til
staten.
Ved at lade os betale boafgiften for de øvrige arvinger, kan du faktisk testamentere til velgørenhed, uden at arven til dine slægtninge bliver mindre. Det hænger
sammen med, at dine nærmeste – i tilfælde af at du ikke testamenterer til velgørenhed - skal betale mellem 15 og 36,25 procent i bo- og tillægsboafgift.

Vores advokater opretter dit testamente
uden omkostninger for dig.
Når du opretter testamentet, er der flere måder, du kan lade din arv hjælpe vores
arbejde med børn i nød. Terre des Hommes Danmark kan være arving til et legat,
til en procentdel af arven, eller som arving til hele formuen. Lige meget hvad, du
vælger, får du gratis bistand og rådgivning til oprettelse af testamente fra vores
advokater, der har stort kendskab til arveret.
Vil du høre mere om mulighederne, så kontakt Terre des Hommes’ sekretariat på
telefon 60742015 eller info@terredeshommes.dk. Så vil vi sørge for at sætte dig i
kontakt med den rette advokat.

Forbered dig til mødet
med vores advokater
Der er mange ting, du skal tænke over, før du opretter testamente. Her er nogle
af de ting, du skal tænke over og huske at have med til advokaten:
1. Har du særlige ønsker om din bisættelse/begravelse, eventuelt vedligeholdelse af
gravsted?
Det er dog vigtigt at huske, at testamentet typisk først kommer frem, når
begravelsen/bisættelsen har fundet sted, så sørg for også at give dine nærmeste
eller en bedemand besked om dine ønsker til selve begravelsen/bisættelsen.
2. Medbring navn og adresse, fødselsdato eller personnummer på de personer, du
ønsker at betænke, eller navn og adresse på eventuelle organisationer.
Måtte din ægtefælle være afgået ved døden, medbring da om muligt kopi af
skifteretsattesten eller oplysning om datoen for dødsfaldet. Hensidder du i uskiftet
bo, vil du om muligt tillige blive bedt om at medbringe kopi af fællesboopgørelsen.
3. Er der indbo- eller løsøreeffekter, du ønsker at disponere over?
4. Hvordan ønsker du, at arven fordeles?
Efterlader du dig hverken ægtefælle eller livsarvinger og ønsker f.eks. at betænke
dine søskende eller fjernere slægtninge, har du mulighed for at sikre deres arv
samtidig med, at du betænker en velgørende institution som f.eks. Terre des
Hommes, uden at det får indflydelse på størrelsen af dine slægtninges arv. Se
herom nedenfor.
5. Har du tidligere oprettet testamente? Medbring gerne en kopi af dette.
6. Hvad skal der ske med eventuelle husdyr, og
7. Hvordan skal der forholdes med din adgang til sociale medier og mailadresser?

Har du særlige ønsker til, hvem der skal modtage beløb, der kommer til udbetaling
fra i livs- eller ulykkesforsikring, kapital- eller ratepension, skal dette meddeles
direkte til forsikringsselskabet. Tilfalder summen dit bo, vil den blive fordelt i
overensstemmelse med arvelovens regler eller dit eventuelle testamente.

Tal med os, hvis du ønsker at testamentere
dine penge til et særligt projekt.
I øjeblikket har Terre des Hommes Danmark mere end 30 projekter i Asien, Afrika
og Europa såvel som på Haiti.
Her hjælper vi børnene til en bedre tilværelse ved at sikre dem en uddannelse,
mad, vaccinationer, sundhed og beskyttelse mod overgreb.
Ønsker du at testamentere din arv til et projekt, der betyder noget særligt for dig,
så er vi naturligvis åbne over for dine ønsker.

Terre des Hommes i Danmark
og internationalt
Terre des Hommes Danmark er del af den internationale organisation Terre des
Hommes International Federation (TDHIF) som i overensstemmelse med FN’s
børnekonvention hjælper nødstedte børn med beskyttelse, mad, sundhed og
skolegang uanset baggrund, race og religion. De 10 medlemslande i Terre des
Hommes har 921 projekter i 69 lande, 8.500 volontører og en omsætning, der
overstiger 1,3 mia. kr.
Landenes organisationer har samme navn, værdier og principper, og arbejder
sammen, når det giver værdi for aktiviteterne. Samtidig har den enkelte
medlemsorganisation frihed til at tage selvstændige initiativer og tiltag og
indrette sig, som den finder mest gavnligt. Det betyder, at Terre des Hommes
Danmarks aktiviteter er udtænkt og udvalgt af den danske bestyrelse.

Vi mennesker har pligt til at
samarbejde.
Vi ser potentialet i ethvert barn,
og hvert barn skal beskyttes,
plejes og elskes.

Terre des Hommes Danmark
Sekretariatet
Kirsebærvej 1
8600 Silkeborg
Telefon 60742015
E-mail: info@terredeshommes.dk

