
W W W. E LY S I U M . D K  -  T E L E F O N  4 5  9 3  14  11

Elysium administreres af
Brancheforeningen Danske Bedemænd
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Har du taget stilling?
I livets mange faser tager vi hele tiden stilling. Den sidste fase i livet 
er døden. Den kan virke skræmmende, men du kan forberede dig 
og hjælpe dine efterladte i sorgen. Vi behøver ikke vente »indtil 
sidste øjeblik«, men kan gøre det i god tid ved at tage stilling og 
udfylde ’Min Sidste Vilje’, så vores efterladte kender vores ønsker.

Du har måske fra tid til anden tænkt på, hvordan det skal foregå 
med din afsked, når den dag kommer. Med en opsparingskonto i 
Elysium kan du sørge for, at der er penge til dine personlige ønsker.

Brug Elysium Begravelsesopsparing
og hjælp dine pårørende i sorgens stund. Ønsker du at drage omsorg 

for udgiften til din egen 
begravelse/bisættelse?

Planlæg »Min Sidste Vilje« 
med en begravelsesopsparing.

B E G R AV E L S E S O P S PA R I N G

B E G R AV E L S E S O P S PA R I N G

www.elysium.dk
Telefon 45 93 14 11
kontakt@bedemand.dk



Svar på dine spørgsmål
Hvad er Elysium Begravelsesopsparing?
Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for dig over 
18 år, der gerne vil sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til 
egen begravelse/bisættelse. En begravelse/bisættelse koster mere 
end de offentlige tilskud. Elysium er derfor også en rigtig god 
ordning for dig, der ikke ønsker at belaste de efterladte økonomisk.

Hvordan bliver man medlem?
Indmeldelsesblanket udleveres af  en bedemand, der er tilsluttet 
Elysium Begravelsesopsparing og er medlem af  brancheforeningen 
Danske Bedemænd. Medlemmer kan ses på hjemmesiden www.
bedemand.dk. Indmeldelsesblanket findes også på www.elysium.dk 
eller fremsendes ved henvendelse til Danske Bedemænd – se kontakt-
oplysninger på bagsiden.

Hvor meget skal man indbetale?
Medlemskabet starter når 1. indskud har fundet sted. Det er helt frivilligt, om 
man vil lave løbende indbetalinger med valgfrit beløb og interval. SKAT har 
godkendt, at der højst kan indskydes kr. 35.000. Det er nemt at indbetale - enten 
via Netbank, som kan sættes til at gentage indbetalingerne med det ønskede 
beløb og interval eller via tilsendt indbetalingskort. 

Har indskuddet indflydelse på øvrig økonomi?
Nej. Opsparing i Elysium sker på en spærret konto og holdes uden 
for beregning af  personlige tillæg fra kommunen (i henhold til pen-
sionslovgivningen), som f.eks. hjemmehjælp, boligstøtte og andre 
offentlige ydelser/tilskud. Der er ikke skattemæssigt fradrag for 
indskud. Ved udbetaling indgår beløbet i dødsboet på linje med 
andre begravelsestilskud. Elysium er godkendt af  SKAT samt 
Erhvervsministeriet.

Hvordan bruges opsparingen?
Når et medlem dør, udbetales kontoens indestående mod rele-
vant dokumentation. Det sker til den bedemand, der har fore-
stået din begravelse/bisættelse. Opsparingen kan anvendes til alt 
relevant i forbindelse med begravelse/bisættelse, herunder også 
kaffebord/bespisning af  følge, gravsten og vedligeholdelse af  grav-
sted m.v. Beløbet kan ikke anvendes eller udbetales til andre formål.

   Kan man opsige medlemskabet?
Medlemskabet kan ikke opsiges, og indskudte beløb kan ikke tilbagebe-

tales andet end nævnt ovenfor. Ethvert medlem kan dog til enhver 
tid frit ophøre med yderligere indbetalinger, og bonustilskrivning 
vil fortsætte uændret.

Hvem er informeret om medlemskab?
Medlemmet modtager efter første indskud et medlemsbevis 
sammen med en kopi. Kopien kan afleveres til nærmeste pårø-
rende for at sikre, at de er bekendt med, at opsparingen eksisterer. 

Opbevar altid medlemsbeviset, så pårørende finder det.

Forrentes det opsparede beløb?
Der tilskrives en bonus i forhold til opsparingen afhængig af  det 

afkast, som Elysium får. Driften af  Elysium sker alene inden for  
opsparingens afkast, hvorfor der kan være år, hvor der ikke tilskrives 

bonus. Eventuel bonus er skattefri og tilskrives kontoen.

Er der indbetalt for meget?
Er indestående større end udgifterne til medlemmets begravelse/bisættelse,

overføres det overskydende beløb til en fælles overskudskonto. En gang 
om året uddeles beløbet fra kontoen til en forening/organisation med 

velgørende eller almennyttigt formål. Foreninger, der har modtaget 
tilskud, kan ses på www.elysium.dk.

Min Sidste Vilje?
Vi kan hjælpe vores pårørende ved at udtrykke vores ønsker i Min 
Sidste Vilje. Blanketten kan udfyldes online eller du kan få en 
papirversion hos din lokale bedemand. Ultimo 2020 har Danske 
Bedemænd lanceret et helt nyt og unikt elektronisk system, hvor 
du via NemID selv kan oprette og vedligeholde dine ønsker. 
Det finder du via www.bedemand.dk

Elysium Begravelsesopsparing er til gavn for personer, der ønsker 
at drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse.
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Indmeldelse 

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 forsiden 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. 

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 

Da n s k e  Be demæ nd 
�.,,.Danske 
WBedemænd 
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