RAOUL WALLENBERG ACADEMY
Raoul Wallenberg Academy är en insamlingsstiftelse som finansieras av bidrag och gåvor, till
exempel från gåvor genom testamenten. Ett testamente är ett dokument som en person skriver
för att redogöra hur egendomen ska fördelas efter dennes död.
En gåva via testamente ges skattefritt till Raoul Wallenberg Academy (RWA). Med gåvan stödjer
du vårt arbete att stärka unga att stå upp för mänskliga rättigheter och agera med civilkurage i
Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet

ATT TÄNKA PÅ FÖR DIG SOM VILL GE EN GÅVA (testator)
-

Om inget testamente skrivs får familj och släkt alla egendomar, och om ingen familj finns
tilldelas egendomarna till Allmänna Arvsfonden.
När ett testamente skrivs ska det bara finnas ett testamente per testamentsgivare, det
senaste daterade testamentet är alltid det giltiga. Det kan vara flera mottagare i ett
testamente, men det måste vara klart om vad som tilldelas vilken mottagare i testamentet.
Du bestämmer hur stor gåva Raoul Wallenberg Academy ska få, men ange hellre en
procentuell andel än ett fast belopp.
Glöm inte att ta med Raoul Wallenberg Academys organisationsnummer; 802424-1740 i
testamentet. Exempel Denna gåva ska tillgå Raoul Wallenberg Academy (org. nr. 802424-1740).

ATT TÄNKA PÅ FÖR DIG SOM BEVITTNAR ETT TESTAMENTE (vittne)
-

Det ska vara två personer som bevittnar och undertecknar ett testamente. Det ska ske vid
samma tillfälle.
Ingen av er som bevittnar får vara släktingar till givaren, eller vara mottagare av gåvor
från testamentet. Ni måste inte ha läst eller vara medvetna om innehållet i testamentet för
att bevittna det.
Vittnen måste vara över 15 år.
Testamentsgivaren måste vara i friskt och full fysiskt medvetenhet och skrivit testamentet
av fri vilja. Ni som bevittnar testamentet har ansvar för att det är så.
Se till att alla sidor i testamentet är signerade.

För ytterligare information om hur och varför det är bra att skriva ett testamente besök gärna
Goda testamentet http://godatestamentet.se/. Ta gärna kontakt med en jurist vid formulering av
testamente.

TESTAMENTE (EXEMPEL)
Namn

Personnummer (12 siffror)

Adress inkl postnummer och ort

FÖRORDNANDE
Här beskriver ni ert stöd av gåva eller summa som ni vill skänka till Raoul Wallenberg Academy samt Raoul
Wallenberg Academys organisationsnummer (802424-1740)

UNDERTECKNANDE OCH BEVITTNING
Testator

Ort

Datum

Namnförtydligande

Underskrift

VITTNEN
Att (testator vid namn:) …………………………………………………. är vid fullt förstånd
och av fri vilja egenhändigt har undertecknat detta testamente intygas av oss samtidigt närvarande
testamentsvittnen.
Vittne 1

Namn
Personnummer (12 siffror)

Underskrift

Vittne 2

Namn
Personnummer (12 siffror)

Underskrift

