Hur upprättar du ett testamente
Med ett testamente uttrycker du din vilja, att stödja cancerforskningen, när du
avlider. Testamentet ger en trygghet för dig, då du tydligt har talat om för dina
anhöriga, hur du vill att dina ägodelar och tillgångar skall fördelas. Dina
bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott.
Finns varken arvingar eller testamente går hela arvet till Allmänna Arvsfonden
och cancerforskningen går miste om värdefulla tillgångar, som skulle kunna
bidra till att fler cancerdrabbade kan botas.
Cancerforskningen är nästan helt beroende av frivilliga bidrag och det har blivit
mer och mer vanligt att testamentera delar eller hela sin kvarlåtenskap till
välgörande ändamål. Ditt bidrag gör skillnad och att upprätta ett testamente är
enkelt.
Det finns några viktiga saker du måste tänka på när du upprättar ett testamente.
- Det måste vara skriftligt. Skriv gärna enkelt och rakt på sak för att undvika
otydligheter
- Det skall vara bevittnat av två vittnen som skall bevittna din namnteckning
vid ett och samma tillfälle. Båda skall alltså vara närvarande när
testamentet undertecknas. De skall även veta om att det rör sig om ett
testamente men behöver inte känna till innehållet
- Glöm inte namnförtydligande och personnummer
- Vittnena skall ha fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa och får inte vara
testamentstagare, det vill säga få del av arvet. Vittnena får heller inte vara
släkt med dig eller vara gift med en testamentstagare.
I testamentet skall du noga ange det fulla namnet på organisationen och
organisationsnumret. Vårt fulla namn är: Insamlingsstiftelsen Lions Cancerfond i
västra Sverige och vi har organisationsnumret 802426-3090.
Förvara gärna testamentet i ett bankfack, så att det är skyddat mot brand och
att någon inte river det. Om du inte har ett bankfack, kan du förvara det hos en
begravningsbyrå eller hos din/familjens jurist.
Du kan ändra ett testamente men för varje ändring krävs att du följer reglerna
för upprättande av ett testamente. Annars kan det nya testamentet
ogiltighetsförklaras. Om det vid ett dödsfall finns fler än ett testamente gäller
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det senast upprättade. Man bör i det senast skrivna testamentet helst ange att
man med detta testamente upphäver det tidigare.
Man kan även upprätta ett testamente för att kvarlåtenskapen inte skall tillfalla
Allmänna Arvsfonden genom att skriva:
”Skulle ingen arvinge vara i livet ska återstoden av min kvarlåtenskap tillfalla
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerfond i västra Sverige med org. nummer
802426-3090.
Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente kan du vända dig till din bank
eller en advokat eller till t.ex. en begravningsbyrå. Även Lions Cancerfond Väst
kan hjälpa till. Kontakta ordf@lionscancerfond.se.
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