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Hej,
Här får du hjälp på vägen om du vill skriva ett testamente där en del av kvarlåtenskapen ska gå till Plan
International Sveriges insamlingsstiftelse (organisationsnummer: 802404-9150).
Behöver du mer hjälp kan du kontakta vår marknadschef
Projektledare Malin Nordenborg tfn: 070 / 264 67 15 eller mail: malin.nordenborg@plansverige.org
Din omtanke och ditt beslut att stödja Plan International Sverige genom ditt testamente bidrar till att
skapa en ljusare framtid för barn världen över.

Lycka till och tack på förhand!
Du som skriver testamentet, tänk på följande:
• Specificera den egendom du vill testamentera klart och tydligt.
Om möjligt bifoga bilder på t.ex. tavlor, båtar, bilar, smycken och andra fysiska saker.
• Ange alltid adress, fastighetsbeteckning, m.m. om du testamenterar en fastighet.
• Tänk på att testamentet ska dateras, undertecknas och bevittnas av två personer vid ett och samma tillfälle.
• Glöm inte att skriva Plan International Sverige insamlingsstiftelse och organisationsnummer: 802404-9150.
• Kontakta Plan International Sverige om du känner dig osäker.
Du som bevittnar testamentet, tänk på följande:
• Att testatorns namnunderskrift är korrekt samt att han/hon har skrivit testamentet av fri vilja och vid full
psykisk hälsa.
• Att testamentet har bevittnats och undertecknats vid samma tillfälle som det undertecknats av testatorn.
• Att du är minst 15 år och vid full psykisk hälsa vid undertecknandet.
• Att du ej är testamentstagare.
• Att du ej är släkt med testator.
• Att du vare sig är släkting till testator eller gift med någon av dennes testamentstagare.
• Att testamentet är korrekt daterat.
• Att testator har skrivit under på sista sidan och även signerat övriga sidor.
• Att ditt namn och personnummer är korrekt angivna.
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Plan International
Sverige
(För- och efternamn)

Personnummer (12 siffror)

Adress

Postnummer, Ort

Jag förklarar härmed att följande förordnande utgör min yttersta vilja och mitt testamente.
Signatur, testator

Signatur, Vittne 1

Signatur, Vittne 2
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Förordnande
Nedan förtecknad egendom ska med full äganderätt tillfalla Plan International Sverige
insamlingsstiftelse, organisationsnummer: 802404 - 9150
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Dessa förordnanden gäller inte till den del de inkräktar på mina bröstarvingaras laglott. Vad dessa arvtagare erhåller
efter mig liksom avkastningen därav eller det som kan komma att träda i dess ställe, ska utgöra mottagarens
enskilda egendom och ej omfattas av äktenskapsbalken eller sambolagens bodelningsregler.

UNDERTECKNANDE OCH BEVITTNING
Testator Namnförtydligande

Underskrift

Ort och datum

Personnummer (12 siffror)

Vittnen
Att jag

Testators namn

vid fullt förstånd och av fri vilja egenhändigt har
undertecknat detta testamente intygas av oss
samtidigt närvarande testamentesvittnen.

Vittne 1

Vittne 2

Personnummer (12 siffror)

Personnummer (12 siffror)

Underskrift

Underskrift

