Låt livet gå vidare
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« FÖR ATT ÖGONBLICK SOM DE HÄR SK A FÅ FINNAS.

ALLT FLER VILL GE EN
DEL AV SITT ARV TILL ÄNDAMÅL
DE K ÄNNER MYCKET FÖR
Vi är mycket tacksamma för de gåvor vi får från personer som valt att
skriva in Läkare Utan Gränser i sitt testamente. Genom våra fältarbetare
omvandlas gåvorna till livsavgörande ögonblick: barn som överlever en
svår förlossning eller en äldre man som som får synen åter efter att ha fått
ögonen skadade i en bombattack.
I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att tänka på när
du skriver testamente. Det är enklare än vad många tror.
Låt livet gå vidare!

DU SKA KÄNNA DIG TRYGG NÄR DU VÄLJER ATT SKRIVA IN LÄKARE UTAN GRÄNSER
I DITT TESTAMENTE. VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS MED FRÅGOR, 010-199 32 22.

3

LÄKARE UTAN GRÄNSER FICK
NOBELS FREDSPRIS 1999.
UTMÄRKELSEN UTDELADES
“SOM ETT ERKÄNNANDE AV
ORGANISATIONENS BANBRYTANDE
HUMANITÄRA ARBETE PÅ FLERA
KONTINENTER”.
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SJUK VÅRD I
KRIG, KRISER OCH
K ATASTROFER
Läkare Utan Gränser är en medicinsk,
humanitär organisation som räddar liv och
lindrar nöd. Varje år bistår vi miljontals
människor runt om i världen med sjukvård
och annan humanitär hjälp.
Vi gör våra insatser där de behövs som mest
– i bortglömda kriser eller uppmärksammade
katastrofer. Vi agerar snabbt, även då hindren
är stora.
När våra medarbetare bevittnar extrema
våldshandlingar, kan vi välja att tala ut
offentligt. Vi kan försöka väcka uppmärksamhet kring de extrema behov och det
oacceptabla lidande som uppstår när tillgången till livräddande sjukvård blockeras,
sjukvårdsinrättningar hotas, kriser ignoreras
eller hjälpen är otillräcklig eller missbrukas.
LÄKARE UTAN GRÄNSER STYRS AV FYRA
HUMANITÄRA PRINCIPER:
OBEROENDE | Vi låter oss inte styras av

politiska, ekonomiska eller religiösa intressen.
OPARTISKHET | Vi bistår människor i nöd

utan åtskillnad vad gäller etnicitet, religion,
politisk åsikt eller annan övertygelse. Vårt
arbete utgår från människors behov, inget
annat.
NEUTRALITET | Vi tar aldrig ställning i
väpnade konflikter.
MEDICINSK ETIK | Vi arbetar utifrån

medicinsk-etiska principer och ger vård utan
att orsaka skada för någon individ eller grupp.
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FR AMTIDEN
BÖRJAR MED DIG
Mer än 90 procent av våra totala inkomster
världen över kommer från privata givare.
Tack vare dig kan vi behålla vår handlingsfrihet och vårt oberoende.
Öronmärk inte din testamentesgåva till
ett specifikt ändamål. Behoven i fält
ändras snabbt och våra insatser anpassas
därefter. Får vi en gåva till en särskild
insats, som inte längre är aktuell, tvingas
vi att tacka nej. Gåvan går då tillbaka till
dödsboet.
VI ANVÄNDER PENGARNA DÄR DE BEHÖVS MEST
OCH INVESTERAR ALDRIG I AKTIER ELLER FONDER.
PÅ W W W. L A K A R E U TA N G R A N S E R . S E K A N D U TA
DEL AV VÅR ÅRSREDOVISNING.
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” Kejsarsnitt är ingen själ
En gravid kvinna som haft värkar en längre tid söker vård på sjukhuset i Khost,
Afghanistan. Men barnen hon väntar har hakat i varandra och kan inte komma ut
utan hjälp. Gynekologen Charlotta Grunewald måste agera snabbt.
CHARLOTTA GRUNEWALD, GYNEKOLOG, LÄKARE UTAN GRÄNSER

En dag kom en ung kvinna till oss på sjukhuset i Khost. Kvinnan hade
aldrig tidigare fött barn och nu väntade hon tvillingar. Hon hade haft
värkar länge och var trött och uppgiven. Barnen låg på ett sätt så att
de hakade i varandra, den ena tvillingen med rumpan först och den
andra med huvudet först. De kunde inte komma ut utan hjälp.
I Sverige hade vi i en liknande situation valt att göra kejsarsnitt, men
i Afghanistan behöver vi vara mer restriktiva. Efter ett kejsarsnitt
Charlotta Grunewald, gynekolog.
kan framtida vaginala förlossningar bli riskabla och i Afghanistan
får de flesta kvinnor många barn. Tillgång till sjukvård är ingen
självklarhet, så även om vi kan hjälpa till vid en förlossning finns det inga garantier
att vi kan finnas vid kvinnans sida när hon föder nästa och nästnästa gång.
Läget för kvinnan och tvillingarna var kritiskt. Barnmorskorna i salen hade olika
meningar om vad som var bäst och det uppstod en livfull diskussion. Ett antal
förlossningar pågick samtidigt i rummet. Vi
kunde höra mammor som låg och krystade och
skriken från barn som precis fötts. I tumultet
blev vi till slut överens om att trots allt försöka få ut barnen utan kejsarsnitt. För mig som
svensk förlossningsläkare var diskussionerna i
Khost annorlunda än de jag är van vid hemma.
Vid en komplicerad förlossning i Sverige har jag
så gott som alltid möjligheten att prioritera både
mamma och barn.

lvklarhet i Afghanistan”
Men mitt uppdrag i Afghanistan var väldigt tydligt: att
förhindra att mammorna dör. Självklart gjorde vi allt för
att rädda båda, men om det var omöjligt gick moderns liv
före det ofödda barnets, eftersom mamman ju oftast redan
hade andra barn att ta hand om.
När vi väl hade tagit vårt beslut satte vi in värkstimulerande dropp och jag kunde till min lättnad förlösa
tvilling nummer ett genom att ta tag i fötterna och dra ut
barnet. Tvilling nummer två lyckades vi dra ut med hjälp
av en sugklocka. Båda barnen var lite medtagna, men de
återhämtade sig snabbt efter stimulering av vår neonatalsjuksköterska.
Vårt sjukhus i Khost når väldigt många människor. Varje dag hjälper vi till under
runt 60 förlossningar och vi lyckas oftast undvika kejsarsnitt. Då ska man komma
ihåg att förutsättningarna i Afghanistan inte är helt enkla: mödradödligheten hör till
de högsta i världen, kvinnor har begränsad tillgång till sjukvård och kunskapen om
förlossningar är generellt bristfällig.
Jag kände mig väldigt stolt och glad
över att vi kunde undvika att ge
denna unga tvillingmamma ett ärr
på livmodern. Hon såg ut att må
bra, även om hon var trött. Gladast
av alla var svärmor som delade ut
pussar och kramar till alla runt
omkring.

Patienterna på bilderna är inte
de som nämns i texten.
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VAD VILL DU
LÄMNA EFTER DIG?
Många upprättar sitt testamente när de har
fått anledning att tänka på vad som händer
när livet tar slut. Alla borde skriva ett
testamente, så att det vi lämnar efter oss
fördelas som vi vill.
Det är viktigt att du själv, i lugn och ro,
tänker igenom ditt testamente. Din vilja
ska gälla – ingen annans!
Sammanställ en lista över allt du äger och
försök att uppskatta värdet. Fundera på
vem eller vilka som ska inkluderas i
testamentet. För många har familjen en
självklar plats. Du kan också välja att låta
en del av det du lämnar efter dig gå till ett
ändamål som du tycker är viktigt.

MED EN FRAMTIDSFULLMAKT KAN DU UTSE NÅGON
SOM TAR HAND OM DINA ANGELÄGENHETER OM DU I
FRAMTIDEN INTE LÄNGRE KAN SKÖTA DEM SJÄLV.
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TESTAMENTE*
Undertecknad,

namn & personnummer

adress
förordnar härigenom som min yttersta vilja och testamente följande:
(Se A eller B för fler exempel beroende på familjesituation.)
att min kvarlåtenskap ska tillfalla ...
(Se exempel C, D eller E för några vanliga formuleringar)

ort datum

underskrift

denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja i bådas vår
samtidiga närvaro förklarat ovanstående förordnande innefatta
hans/hennes yttersta vilja och testamente samt därunder tecknat sitt namn,
intygar vi särskilt anmodade testamentsvittnen.

ort och datum som ovan

ort och datum som ovan

namn och underskrift

namn och underskrift

* Detta är ett exempel på hur ett testamente kan se ut. Det går att upprätta ett testamente själv, men vi
rekommenderar alltid att du ber en sakkunnig se över det så att allt blir rätt.
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SKRIV DITT TESTAMENTE
Tänk på att formulera testamentet klart och tydligt så att de efterlevande
förstår vad du menar.

A. Om ni är ett par som testamenterar: Undertecknande makar, NN och NN, förordnar
härmed som vår yttersta vilja och vårt testamente att den av oss som överlever den
andra ska erhålla all den avlidnas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Efter bådas vår
bortgång ska den då varande egendomen tillfalla:
B. Om du är ensamstående: Jag, NN, som saknar bröstarvingar förordnar härigenom
som min yttersta vilja och testamente följande:
INKLUDERA ARVTAGARENS NAMN, PERSONNUMMER OCH RELATION TILL DIG, SÅ ATT HEN
KAN IDENTIFIERAS. SKRIV IN ORGANISATIONSNUMRET TILL DEN IDEELLA ORGANISATION
DU VILL HA MED I TESTAMENTET.

C. Om du lämnar ett legat till Läkare Utan Gränser: Ett legat om x kronor ska tillfalla
organisationen Läkare Utan Gränser, organisationsnummer 802017-2360.
D. Om du lämnar hela din kvarlåtenskap till Läkare Utan Gränser: Att all min kvarlåtenskap ska tillfalla organisationen Läkare Utan Gränser, oorganisationsnummer
802017-2360, sedan samtliga skulder och begravningskostnader erlagts.
E. Om du lämnar legat till någon närstående och sedan testamenterar resten till
Läkare Utan Gränser: Efter att ovanstående legat delats ut, ska återstoden av vår
kvarlåtenskap tillfalla organisationen Läkare Utan Gränser, organisationsnummer
802017-2360, sedan samtliga skulder och begravningskostnader erlagts.
Testamentet undertecknas med ort, datum och din namnteckning. Består testamentet
av fler sidor är det viktigt att du numrerar och signerar varje sida. Det totala antalet sidor
bör synas vid numreringen: 1/3, 2/3 och så vidare.
Två personer måste samtidigt bevittna din namnteckning. De får inte vara nära släkt
eller arvtagare till dig som testamenterar, men behöver känna dig så väl att de vet att du
är vid dina sinnens fulla bruk. De behöver inte veta vad testamentet innehåller.

LÅT EN SAKKUNNIG SE ÖVER TESTAMENTET FÖR ATT VARA SÄKER PÅ ATT DU HAR
GJORT RÄTT. DIN BANK, EN ADVOKATBYRÅ ELLER VISSA BEGRAVNINGSBYRÅER KAN
HJÄLPA DIG.
LÄNGST BAK I BROSCHYREN HITTAR DU EN ORDLISTA ÖVER VANLIGA TERMER.

«
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ÄNDR A TESTAMENTET
Du kan när som helst ändra eller upphäva ditt testamente.
Om du vill justera något är det klokt att skriva ett helt nytt testamente
i stället för att stryka i det befintliga. Annars riskerar testamentet att
inte räknas som giltigt.
Vill du ändra delar av testamentet kan du skriva ett tilläggstestamente.
Var tydlig med att det nya testamentet ersätter delar av den
tidigare versionen.
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FÖRVARING AV DIN SISTA VIL JA
Många oroar sig för att deras testamente ska komma på villovägar eller
inte hittas.
Testamentet bör förvaras på en säker plats. Numera finns det företag som
tillhandahåller förvaring av testamenten. De bevakar Skatteverkets register
och upptäcker snabbt om den som testamenterat har gått bort.
Du kan också förvara testamentet på en skyddad plats i ditt hem, till
exempel tillsammans med övriga värdehandlingar.
Ge gärna en kopia av testamentet till en vän eller
anhörig och berätta eller anteckna på kopian
var originalet finns. En kopia är inte en
giltig handling, såvida inte legala
arvingar godkänner den. Därför
måste originalet gå att
återfinna.
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VANLIGA FRÅGOR
VAD OCH HUR MYCKET KAN JAG TESTAMENTERA TILL
LÄKARE UTAN GRÄNSER?
Du kan testamentera en specifik summa (stor eller liten), en fond
eller ägodel, exempelvis en bostadsrätt. Du kan även välja att ge en
andel av din kvarlåtenskap; allt från enstaka procent till att vi ärver
hela kvarlåtenskapen.
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Kan jag testamentera fastigheter och värdepapper till
Läkare Utan Gränser?
Ja. Som ideell organisation är vi befriade från kapitalvinstskatt
och får därmed hela beloppet vid försäljning av fastigheter. Detta
förutsatt att den som testamenterar inte skriver att kvarlåtenskapen
ska säljas och försäljningslikviden tillfalla organisationen,
eftersom dödsboet då måste betala kapitalvinstskatt. När vi ärver
värdepapper säljer vi dem direkt och betalar inte skatt på vinsten.
Betalar ni skatt på ett arv?
Nej. Arvsskatten är avskaffad. Läkare Utan Gränser är dessutom
befriade från kapitalvinstskatt. Hela beloppet går till organisationen när vi ärver och säljer fastigheter, bostadsrätter eller
värdepapper.
Vad händer när testamentet träder i kraft?
När en person går bort lämnar hon eller han efter sig ett dödsbo.
Ett dödsbo utgörs av den avlidnas ägodelar, tillgångar och
skulder. Närstående, till exempel partner och arvingar, kallas
dödsbodelägare.
Alla dödsbodelägare ska få ta del av (delges) testamentet för att
därefter godkänna det. Om de inte vill godkänna testamentet kan
de enligt lag klandra det inom sex månader.
GEMENSAMMA BARN ÄR INTE DÖDSBODELÄGARE OM EN FÖRÄLDER FINNS
K VAR I LIVET.

Hur vet ni att Läkare Utan Gränser finns med i
ett testamente?
En kopia av den avlidnas testamente skickas till boutredaren,
som kontaktar Läkare Utan Gränser. Vi välkomnar alltid att du
som planerar att skriva ditt testamente tar kontakt med oss.
Det blir en bekräftelse på att gåvan är din vilja, om det av någon
anledning skulle bli ifrågasatt i framtiden. Du kan också få svar
på dina frågor och löpande information om vårt arbete.
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Vad händer om jag inte skriver ett testamente?
I ärvdabalken regleras hur det du lämnar efter dig fördelas om du
inte skrivit testamente. Nedan ser du hur arvet efter dig fördelas
om du inte upprättat något testamente.
GIFT MED ENDAST GEMENSAMMA BARN | Den du är gift med

ärver dig i första hand. Gemensamma barn får ut sitt arv efter
båda föräldrarnas död.
SAMBO | Sambolagens regler kan ge ett visst skydd för efter-

levande, men innebär ingen arvsrätt.
BARN | Bröstarvingar har alltid rätt till hälften av arvet, denna
del av lagen är okränkbar och kan inte ändras genom testamentet.
Styvbarn och fosterbarn är inte arvsberättigade. Egna (biologiska
och adopterade) barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare
räknas som bröstarvingar.
BARN FRÅN TIDIGARE FÖRHÅLLANDE | Särkullbarn har

rätt till sin del av förälderns arv direkt och ärver således före sin
styvförälder.
ENSAMSTÅENDE UTAN BARN | I första hand ärver dina föräld-

rar dig och i andra hand dina syskon och deras bröstarvingar.
AVSAKNAD AV ARVINGAR | Dina tillgångar går oavkortat till
Allmänna arvsfonden.
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”Att dela med sig var en s
Anna Hedin visste alltid precis vad hon ville. Så även vad gäller testamentet.
Anna hade bestämt sig för att testamentera två tredjedelar av sina ekonomiska
tillgångar till fyra organisationer som på olika sätt arbetar med att
göra världen bättre. En av dem var Läkare Utan Gränser.

Att dela med sig var en självklarhet för Anna, enligt hennes man,
hjärtläkaren Lars Wallentin. Och barnen är stora, de klarar sig själva.
– Vi tillhör den så kallade 68-generationen, för oss har det varit
naturligt att göra en insats för andra som inte har det lika bra,
säger Lars, drygt ett år efter hustruns bortgång. Vi har varit
lyckligt lottade ekonomiskt och eftersom vi bor i Sverige där det
finns en väldig trygghet om man till exempel blir sjuk. Och vi
har känt till Läkare Utan Gränser länge. Jag läste till och med
tropikmedicin som ung och hade planer på att själv åka ut i fält. Men så fick vi
barn och då blev det inte av.
Anna hade alltid ont. Redan som tonåring fick hon en bindvävssjukdom, besläktad
med reumatism. Kroniska smärtor och tilltagande svårigheter att röra sig hindrade
henne emellertid inte från att ta för sig av livet. Hon utbildade sig till psykolog och
i många år jobbade hon med utbildning av universitetslärare i pedagogik.
– Hon klagade aldrig, hon vägrade att identifiera sig med smärtan eller
sjukdomarna. När någon frågade hur hon mådde var det alltid ”bara bra”. Själv
ville hon inte gärna prata om det utan ägna sin tid åt att utbyta tankar om något
mer positivt och kreativt.
Livet med Anna var fullt av glädje. Hemma i Uppsala gick mycket tid till
trädgården, där Anna älskade att gräva i rabatter och få allt att trivas och blomma
både utomhus och inomhus. Och inte slog hon av på takten efter pensionen.
I stället läste och tenterade hon en lång rad enstaka kurser på universitetet,
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självklarhet för Anna”

© MSF

deltog i bokcirklar och löste alla korsord hon kom över. Samtidigt fanns hennes
led- och muskelsjukdom där som en ständig följeslagare.
Anna var en person som tänkte efter före. Därför var det helt naturligt för henne
att även fundera igenom vad som skulle hända med hennes tillgångar efter hennes
bortgång. Hon skötte allting på egen hand, tog kontakt med banken och med en
jurist som hjälpte henne att skriva testamente. Det här var innan hon fick sin
cancerdiagnos, det vill säga ett par år innan hon dog.
I sitt testamente skrev Anna in att det var värdepappren som skulle gå till Läkare
Utan Gränser och de andra organisationerna, inte pengarna från en försäljning.
Organisationer med 90-konto behöver inte betala skatt på vinsten vid försäljning av
aktier och fonder, därmed går ett större belopp till verksamheten. Helt i linje med
Anna Hedins livslånga behov av att göra en insats för andra människor.
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CHECKLISTA
Lista dina ägodelar.
Skriv ditt testamente. Din vilja ska gälla!
Ta hjälp. Låt en sakkunnig se över testamentet. Din bank, en
advokatbyrå eller vissa begravningsbyråer kan hjälpa dig.
Förvara säkert. Behandla testamentet som en värdehandling.
Låt livet gå vidare.
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ORDLISTA
Arvskifte | Om det finns flera arvingar ska
det dokumenteras vem som ska ärva vad, i en
så kallad arvskifteshandling. Du kan skriva
arvskifteshandlingen på egen hand eller anlita en
annan person eller jurist. Alla som ärver ska
skriva under dokumentet som nu är ett avtal.
Avtalet visar att ni är överens.
Arvsklasser | Det finns tre stycken och de
bildar tillsammans den legala arvsordningen.
Första arvsklassen är bröstarvingar, andra är
föräldrar och syskon, som ärver om någon
förälder inte finns i livet, och den tredje
arvsklassen består av mor- och farföräldrar,
fastrar, morbröder till exempel.
Arvslott | Den del av en kvarlåtenskap som en
arvinge ärver enligt lag. Häften av arvslotten kan
testamenteras bort. Den andra halvan är bröstarvingens laglott.
Arvskatt | Avskaffades 17 december 2004.
Däremot kvarstår kapitalvinstbeskattning på
värdepapper och fastigheter för privatpersoner.
Ideella organisationer är befriade från skatt på
kapitalvinst.
Bodelning | När någon av makarna i ett äktenskap avlider skall i de flesta fall en bodelning göras,
oftast ska makarnas giftorättsgods läggas ihop och
delas på hälften. Bodelningen följs av ett arvskifte.
Om den efterlevande makan eller maken är ensam
arvinge ska ingen bodelning äga rum.
Bouppteckning | En bouppteckning innebär
att man går igenom den avlidnes tillgångar och
skulder och skriftligt sammanställer detta. Bouppteckningen ska upprättas senast tre månader efter
dödsfallet och registrerats hos Skatteverket senast
en månad efter bouppteckningsförrättningen.
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Regler om dessa hittar du i ärvdabalken. Om en
bouppteckning inte görs eller inte är fullständig så
kan skatteverket vid vite förelägga att detta görs,
eller anordna en lämplig person för uppgiften.
Boutredningsman | En boutredningsman ska
ta hand om och utreda dödsboet samt företräda
boet gentemot utomstående så att dödsboet kan
kunna avvecklas. Boutredningsmannens uppgifter
består i att bereda boet för arvskifte, det vill
säga åtgärda det som behövs för att tillgångarna
i dödsboet ska kunna delas upp mellan arvingarna. Detta innebär bland annat att boutredningsmannen ska göra bouppteckning, sälja tillgångar
om det behövs kontanter för att betala dödsboets
skulder och se till att de som har skulder till
dödsboet betalar dessa.
Bröstarvinge | Arvingar i rakt nedstigande led,
det vill säga biologiska och adopterade barn,
barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.
Dödsbo | Kvarlåtenskap som ännu inte har
fördelats genom arv. Dödsboet räknas som
juridisk person.
Dödsbodelägare | Efterlevande maka/make
(i vissa fall sambo), arvingar som inte uteslutits
genom ett testamente samt universella testamentstagare. Dessa förvaltar dödsboets egendom
gemensamt under boets utredning.
Enskild egendom | För att skydda egendom som
någon ärver måste man upprätta testamente med
villkor att egendomen ska utgöra enskild egendom.
Giftorättsgods | Giftorättsgods är allt som
kommer att delas på hälften mellan makar, det
vill säga allt som inte är enskild egendom.

Kapitalvinstskattebefrielse | Ideella organisationer betalar ingen skatt när de ärver värdepapper
och fastigheter, däremot kvarstår kapitalvinstbeskattningen på värdepapper och fastigheter för
privatpersoner.

Lösöre (lös sak) | Ett snävare begrepp än lös
egendom. Avser endast fysiska, naturligt flyttbara
föremål, som till exempel husgeråd, möbler,
bilar, båtar, cyklar, kläder, mobiltelefoner,
musikanläggningar och tv-apparater.

Laglott | Den del av arvet som bröstarvinge
har rätt till enligt lag. Motsvarar 50 procent av
arvslotten.

Särkullbarn | Barn som inte är gemensamma
för makar/sambor, det vill säga som har annan
mamma/pappa än den man är gift eller lever
ihop med.

Legala arvingar | De personer som har rätt att
ärva enligt lag, i första hand den avlidnes barn,
barnbarn och barnbarnsbarn. Finns inte dessa vid
liv vid den avlidnes dödsfall är det föräldrar,
syskon och syskonbarn som utgör kretsen av
legala arvingar. Av den händelse att alla dessa är
avlidna, och så även far- och morföräldrar till den
avlidne, tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.
Legat | Viss sak eller bestämt penningbelopp
som erhålls enligt testamente. Ett legat ska utges
från dödsboet innan arvskifte.
Lös egendom | Lös egendom är allt som inte är
fast egendom. Hit hör bland annat fordringar,
bostadsrätter, värdepapper, pengar och alla
former av lösöre.

Tilläggstestamente | Skrivs, undertecknas
och bevittnas på samma sätt som ditt huvudtestamente, om du vill ändra eller lägga till
något med hänvisning till huvudtestamentet.
Testamentsexekutor | Person som genom ett
testamente får i uppdrag att förvalta och avveckla
ett dödsbo i enlighet med testators vilja.
Testamentstagare/ testamentarisk arvinge |
Den som ärver på grund av ett testamente.
Universell testamentstagare | Någon som
genom ett testamente får hela eller en viss kvot/
andel av den avlidnes kvarlåtenskap.

LÄS MER PÅ:
WWW.EFTERLEVANDEGUIDEN.SE
ELLER I ÄRVDABALKEN:
WWW.LAGEN.NU/1958:637
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KONTAKTA OSS
010-199 32 22 | Testamenteshandläggare
010-199 32 00 | Växel

PLUSGIRO | 900603-2
BANKGIRO | 900-6032
SWISH | 900 60 32

Läkare Utan Gränser | Fredsborgsgatan 24 | Box 47 021 | 100 74 Stockholm
Din gåva används alltid där den behövs mest!
testamente@lakareutangranser.se | www.lakareutangranser.se
Organisationsnummer 802017-2360

