LÅT DITT ARV LEVA VIDARE
TESTAMENTERA TILL WWF

STÖD WWF –
FÖR EN LEVANDE PLANET
När vi blir äldre minns vi vår barndom med nostalgi. Vi minns långa
sommardagar på stranden, spring i vattenspridaren och de allra första
snöflingorna. Få kan relatera till en barndom där rent havsvatten, gröna
ängar och snö varit något annat än en självklarhet.
Kommande generationer möter en annan verklighet. Idag lär sig barn tidigt
om klimatförändringar och att vi måste hushålla med naturens resurser.
WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och
bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.

Testamentera biologisk mångfald
till kommande generationer

I kampen för att rädda vår enda planet är varje insamlad krona livsviktig.
Genom att skriva in Världsnaturfonden WWF i ditt testamente kan fler
generationer få möjligheten att ta del av en välmående natur, rent vatten
och unika djurarter. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Gustaf Lind
Generalsekreterare på WWF

TESTAMENTE
I TRE ENKLA STEG
1
Lista och fördela dina tillgångar
Du kan testamentera en viss procent av dina samlade tillgångar,
eller fördela särskilt utpekad egendom såsom pengar, värdepapper,
fastigheter eller bostadsrätter. I ditt testamente bestämmer du själv hur du vill
fördela dina tillgångar och kan ge allt, ett bestämt belopp eller viss
egendom till en person eller organisation, eller välja att fördela
dina tillgångar procentuellt mellan flera.

2
Ange arvtagarnas uppgifter
Det är viktigt att dina arvtagare går att identifiera. Om du saknar
personnummer till arvtagaren, ange vad ni har för relation och eventuella
andra uppgifter du har, till exempel adress eller telefonnummer.
Om du vill testamentera till WWF är det allra viktigaste att du
uppger vårt fullständiga namn, Stiftelsen Världsnaturfonden WWF,
och vårt organisationsnummer 802005-9823.

3
Underteckna och bevittna
Ditt testamente ska vara egenhändigt undertecknat av dig och
din namnteckning måste bevittnas av två samtidigt närvarande personer.
Vittnena får inte vara släkt med dig eller omnämnas i testamentet.
De ska veta att de bevittnar ett testamente men
du måste inte visa dem innehållet.

KLART!
Förvara ditt testamente på en trygg och säker plats.
Ditt testamente måste finnas kvar i original vid ditt frånfälle.
Om du har frågor eller vill ha hjälp finns vi här för dig.

Vill du få hjälp med att
skriva testamente eller har du frågor?
Varmt välkommen att höra av dig till WWFs jurist
Jessica König / jur. kand., Ansvarig Testamentsgåvor
08-533 34 660 / jessica.konig@wwf.se
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TESTAMENTE
Jag Karin Nilsson (610506-0000) förordnar härmed, med upphävande av tidigare
testamentariska förordnanden, såsom min yttersta vilja och testamente följande.
§ 1.

Vid mitt frånfälle ska i första hand mitt barnbarn erhålla 100 000 kronor som legat.

§ 2.

All min övriga kvarlåtenskap ska fördelas enligt följande:

Din gåva kan bidra till
en levande planet
för kommande generationer

a. 80 procent ska med full äganderätt tillfalla mina syskon och fördelas enligt lag.

TESTAMENTSGÅVA TILL WWF

b. 20 procent ska med full äganderätt tillfalla Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
(org. nr. 802005-9823).
§ 3. Den egendom som genom arv eller detta testamente tillfaller arvinge eller
testamentstagare ska, liksom avkastningen därav, i äktenskap eller samboförhållande,
utgöra dennes enskilda egendom och därmed inte ingå i bodelning enligt
äktenskapsbalken eller sambolagen.
§ 4. Jag förordnar (enligt artikel 22 i EU:s arvsförordning nr 650:2012) att rätten till arvet i dess
helhet efter mig ska styras i den stat jag är medborgare, dvs svensk lag.

Ange Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
och vårt organisationsnummer: 802005-9823.
Du kan skänka ett fast gåvobelopp:
”Vid mitt frånfälle ska i första hand Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
(org.nr 802005-9823) erhålla 100 000 kronor såsom legat.”

Storhammar den 23 juli 2021

Du kan skänka en procentuell andel:
”1 % av min kvarlåtenskap ska gå till Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
(org.nr. 802005-9823).”

Karin Nilsson (610506-0000)

Att Karin Nilsson, som vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri
vilja förklarat ovanstående förordnande utgöra hennes yttersta vilja och testamente samt
detsamma egenhändigt undertecknat, intygas av oss samtidigt närvarande och för ändamålet
särskilt tillkallade testamentsvittnen.
Ort och dag som ovan

Alvar Aronsson
430201-0000
Furuliden 2
543 21 Storhammar

Gunnel Melin
560708-0000
Furuliden 4
543 21 Storhammar

KOM
IHAG!

Underteckna ditt testamente och numrera varje sida,
ange även totalt antal sidor. Din signatur ska bevittnas av
två samtidigt närvarande personer som inte omnämns i
testamentet eller är släkt med dig.
Förvara testamentet på en säker plats eller via en
förvaringstjänst. Kontakta oss så hjälper vi dig.

WWF är en partipolitiskt och religiöst obunden
miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Verksamheten
finansieras till största delen med gåvor från allmänheten.
WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer
och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.
Det gör vi genom att verka för att bevara världens biologiska mångfald,
verka för att förnybara, naturresurser används på ett hållbart sätt
och att minska föroreningar och ohållbar konsumtion.
För att nå våra mål jobbar vi både på politisk nivå och ute i fält.
Vi har ett tätt samarbete med företag och fristående organisationer såväl
som lokalbefolkningar och andra aktörer och runt om i världen.
Organisationen har globalt cirka 5 miljoner supportrar och WWF-nätverket
består av ett nätverk av nära 100 nationella kontor som med sina totalt
7 700 medarbetare driver programverksamhet i fler än 100 länder.
Med ditt bidrag kan vi skydda hotade växter och djur på land och
i hav samt naturområden såväl här i Sverige som runt om i världen.
Med din hjälp kan vi göra ännu mer.

www.wwf.se
Världsnaturfonden WWF
Arbetar
för
bevara naturen
Ulriksdals
Slott,
170att
81 Solna
Telefon
08-624
74
00
för både människor och djur.
info@wwf.se
plusgiro 90 1974-6, bankgiro 901-9746

wwf.se
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