Skriv Kirken ind i
dit testamente

Sæt ord på det, der er vigtigt for dig

Dit testamente styrker Kirken
At skrive sin sidste vilje er
en stor og følelsesladet
opgave. Det praktiske kan
være overvældende, og
juraen svær at forstå.
Vi hjælper dig på vej med
både advokathjælp og
vejledning, hvis du vil skrive
Kirken ind i dit testamente.
Vi betaler også udgiften.

Du skal blot tage stilling til
dine ønsker.
Alle gaver er en stor
velsignelse for Kirken,
uanset størrelsen.
Testamentariske gaver udgør
en sikkerhed for Kirkens
virke i mange år fremover.
Din arv arbejder videre, også
når du er borte.

Har du brug for en
advokat til at skrive
testamente, hjælper
vi gerne med dette
og betaler udgiften.

Kan man skrive Kirken ind i sit
testamente, hvis man allerede
har et testamente?
Man kan sagtens ændre sit nuværende
testamente for også at inkludere Kirken.
Kontakt os, så hjælper vi dig omkostningsfrit
med at få Kirken skrevet ind i dit testamente.

Fem hurtige fakta om arv
og testamente

Læs mere om at skrive Kirken ind
i dit testamente på:
katolsk.dk/testamente.
Eller ring til Thomas Jacob Larsen
og få en snak om de forskellige
muligheder for at skrive testamente.

Øremærkning
Har du et særligt formål på hjertet,
kan din arv øremærkes hertil.
Vi hjælper gerne med en formulering, der sikrer, at arven bliver
fordelt præcist, som du ønsker.

1.

Den katolske Kirke i Danmark er fritaget
fra at betale arveafgift. Det betyder, at 		
100% af det, du giver til Kirken, går
direkte til Kirken.

2.

Dine børn skal betale 15% af deres arv til
statskassen i arveafgift.

3.

Din søster eller bror skal betale 36% af 		
deres arv til statskassen i arveafgift.

4.

Arveloven giver mulighed for at
begunstige Kirken, uden at det går ud 		
over arven til dine øvrige arvinger.

5.

Kirken hjælper dig med advokathjælp, 		
hvis du ønsker at skrive et testamente, 		
hvor Kirken står som en af dine arvinger.

Hvis jeg har skrevet Kirken ind
i mit testamente, skal jeg så
oplyse det til jer?
Det hjælper meget, hvis du fortæller os, at du
har taget denne vigtige beslutning.
Vi kan opdatere dig om de nye tiltag inden for
lovgivningen på dette område, og mest af alt
vil vi gerne have lov til at sige TAK til dig.

Ring til os eller aftal et møde
Der er ikke to ens historier om arv og testamente. Har du brug for
at tale om mulighederne for at tilgodese Kirken i dit testamente?
Så ring til administrationschef Thomas Jacob Larsen, som vil
hjælpe dig videre med denne proces.
Thomas kan kontaktes direkte på 33 55 60 10
Skriv til Thomas på: tjl@katolsk.dk

Den katolske Kirke i Danmark
Bispekontoret
Gammel Kongevej 15
1610 København V
Tlf: 33 55 60 80

Thomas Jacob Larsen
kan kontaktes i
bispekontorets
åbningstid.

