Indmeldelse

Dato:

Undertegnede ønsker medlemskab af Elysium Begravelsesopsparing:
Navn:
CPR-nr.:

Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf.nr.:

E-mail:

Vejledning vedr. valg af opsparingsform
Når Elysium har modtaget Deres indmeldelse, bliver De oprettet i vores økonomisystem, hvorefter
vi fremsender girokort. Girokortet kan anvendes som betalingsid ved bankoverførsel, så vi sikrer,
at pengene indbetales på netop Deres konto.
Opsparingen kan indbetales på en gang, maks. kr. 35.000,0psparingen kan også foretages gradvist efter eget ønske, dog minimum kr. 500,- i første rate og
efterfølgende rater minimum kr. 300,- pr. indbetaling.
På bagsiden af denne blanket kan De krydse af ud for den ønskede opsparingsform. Vi
fremsender så girokort på det ønskede beløb. Beløbet kan altid ændres og benytter De netbank,
så behøver De ikke nye girokort, men kan blot anvende den samme betalingsid fra gang til gang.

Danske Bedemænd

Indmeldelse

Valg af opsparingsform

D Jeg ønsker at foretage opsparingen som et engangs-indskud på kr.
eller
[J Jeg ønsker at foretage opsparingen over flere gange med følgende beløb: ________
Jeg er bekendt med rettigheder og begrænsninger i henhold til vedtægterne for Elysium.
Jeg giver samtidig samtykke til elektronisk registrering af mine oplysninger!

Underskrift

Bemærk

De skal ikke foretage indbetalinger, før De har modtaget indbetalingskort fra Elysium
Begravelsesopsparing.
Efter første indbetaling modtager De medlemsbevis samt en kopi, som De kan aflevere til Deres
nærmeste pårørende.
»Min sidste vilje«

D Jeg har - for ikke at stille mine pårørende i tvivl - nedfældet mine ønsker i forbindelse med
min begravelse/bisættelse i dokumentet »Min sidste vilje«.

Denne blanket er udleveret af:

Denne blanket kan afleveres til Deres bedemand
Vores uddannede og organiserede bedemænd kan ses på www.bedemand.dk
Opsparingsordningen administreres af Brancheforeningen, hvortil blanketten kan sendes på adressen:
Danske Bedemænd, Engelsborgvej 52, 2800 Kgs. Lyngby. (Tlf. 4593 14 11).
De kan også sende os et billede af blanketten eller en indscanning på mail: kontakt@bedemand.dk

D a n s k e Be d e m æ n d

