
memento begravningsförsäkring

Med omtanke om  
dina närmaste
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Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) och dess auktoriserade 
medlemmar har valt en trygg och säker försäkringslösning där för
säkringsgivare är Ignis – Funébris Försäkringsförening. 

Det finns många sätt att skapa 
trygghet och visa omtanke. Ett  
sätt är att teckna en försäkring  

som garanterar att det finns pengar avsatta 
till hela eller delar av kostnaden vid din 
begravning. Försäkringen bör även täcka 
bouppteckning, eventuell gravsten och 
framtida vård av graven. När du väljer 
Memento Begravningsförsäkring öronmärks 
dina pengar för detta ändamål. Det innebär 
trygghet för dig samt visar på omtanke om 
dina nära. 

Gemensamt för båda  
försäkringsalternativen
•	  Historiskt sett har de givit högre ränta  

än placering av pengarna på banken

•	 Du kan teckna dem i hög ålder

•	  Dina pengar är öronmärkta för  
begravningskostnaderna 

•	  Försäkringen betalas alltid ut,  
oberoende av din ålder och andra  
försäkringar

•	  Eventuellt överskott går oavkortat  
tillbaka till dödsboet

•	 De är skattefria vid utbetalning

•	  Premien du betalar är fastställd och  
tidsbestämd

Vid utlandsresa
Kostnaderna i samband med dödsfall utom
lands är avsevärda. Utöver kostnaden för 
hemtransport finns lagstadgade åtgärder som 
sammantaget blir kostsamma för dödsboet. 
 Vid dödsfall utomlands som förorsakats av 
olycksfall eller plötslig sjukdom täcker för
säkringen kostnaderna i samband med he m
transport av stoftet. Nödvändiga formali teter 
ombesörjes av SOSInternationals represen
tant i respektive land. SOSabonnemang 
omfattar utlandsresor med en varaktighet 
om högst tre månader. 
 Genom vårt samarbete med IgnisFunébris 
Försäkringsförening bidrar vi till rimliga 
nivåer på försäkringspremier. Dessutom 
ger vi dig en personlig vägledning om våra 
försäkringar och sparande.

Memento Begravningsförsäkring
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alternativ 1  
Försäkring med löpande premie
•	  Kan tecknas av alla som inte fyllt 67 år 

med löpande premie

•	 Är beroende av hälsotillstånd

I samband med att du tecknar försäkringen 
måste du fylla i en hälsodeklaration med  
frågor om din hälsa. Därefter görs en  
prövning om din hälsa är tillräckligt bra  
för att du ska kunna få försäkringen. 

Försäkringsbelopp: 20 000 kr eller 40 000 kr. 
Premien är beroende på ålder och försäkringsbelopp. 

Se bifogad premietabell. 

Exempel: Premie vid tecknande av  
Begrav ningsförsäkring med löpande premie. 
Person 50 år, försäkringsbelopp 20 000 kr. 
Betalar 89 kr/månad, max 16 020 kr på 15 år. 
Försäkringsbeloppet är från första dagen 
20 000 kr plus ev. återbäring under förutsätt
ning att hälsoförklaringen blir godkänd.

alternativ 2 
Försäkring med engångspremie
•	  Kan tecknas av alla som inte fyllt 82 år  

med engångspremie

•	 Är oberoende av hälsotillstånd

Försäkringsbelopp: I jämna tusental 
mellan 20 000 kr och 40 000 kr. 
Premien är beroende på ålder och försäkringsbelopp. 

Se bifogad premietabell. 

Exempel: Premie vid tecknande av  
Begrav ningsförsäkring med engångspremie. 
Person 50 år betalar in en premie på 14 219 kr, 
för ett försäkringsbelopp på 20 000 kr. Vid 
dödsfall utbetalas försäkringsbeloppet plus 
ev. återbäring.

Tilläggsförsäkring
Vill man göra ett tillägg till sin befintliga 
Memento Begravningsförsäkring så går 
det att göra en tilläggsförsäkring så att det 
maximala försäkringsbeloppet blir 40 000 kr. 
I övrigt lika villkor.

Vi har alltid ett alternativ  
som passar dig!
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Vad är ett lämpligt  
försäkringsbelopp?
Hur stort försäkringsbelopp du önskar  
anger du i samband med att försäkringen 
tecknas. Hela försäkringsbeloppet utbetalas 
till dödsboet vid ett tillfälle omedelbart efter 
dödsfallet. Väljer dödsboet att begravningen 
ombesörjs av en auktoriserad begravningsby
rå via Sveriges Begravningsbyråers Förbund, 
erhåller dödsboet ett avdrag på 10% på  
begravningsbyråns varor och tjänster.

Begravning  

Juridik

Gravsten

Framtida vård och smyckning av grav

Försäkringsbelopp

+
+
+ 

=

Ett lämpligt försäkringsbelopp?
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Vid engångsbetald försäkring kan  
du när som helst höja försäkrings
beloppet. Du är alltid fri att avsluta 

din försäkring när du vill. I samband med 
detta utbetalas ditt sparade kapital till dig. 
Om du upphör med premiebetalningen ned
sätts försäkringsbeloppet och försäkringen 
omvandlas till ett så kallat fribrev.

Memento  
Begravningsförsäkring
Försäkringen är en kapitalförsäkring,  
skattemässigt är den inte avdragsgill i  
deklarationen. Den är däremot skattefri 
i samband med utbetalningen. Ignis 
Funébris betalar varje år en s.k. avkastnings
skatt. Skattens storlek beräknas med hänsyn 
till statslåneräntans storlek. 

Hur gör jag?
Vänd dig till en begravningsbyrå som är 
auktoriserad av SBF. Här får du hjälp med 
eventuella frågor samt att fylla i en ansö
kan. Vid detta tillfälle kan du tillsammans 
med din SBFbyrå diskutera dina tankar 
kring begravningen och få dem antecknade 
i Livsarkivet. Livsarkivet är ett dokument 
som finns att hämta hos alla auktoriserade 
begravningsbyråer. Det finns också på  
www.livsarkivet.se att laddas ner eller att 
fyllas i direkt på webben. Allt detta är kost
nadsfritt. 
 Adresser till begravningsbyråer som  
är auktoriserade av SBF hittar du på  
www.begravningar.se

Ändra försäkringen eller ta ut kapitalet

Livsarkivet och 
Begravnings försäkring  

”En naturlig del  
i planeringen”



Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) omfattar 400 auktoriserade 
begravningsbyråer vars personal genomgått en omfattande 

auktorisationsutbildning. En auktoriserad byrå är ansvarsförsäkrad och 
kontrollerad av SBF:s reklamationsnämnd.

Garantin för
rätt hjälp

© Sveriges Begravningsbyråers Förbund 2013

Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm. Konsumenttelefon: 020210 210. Epost: sbf@memento.se, www.begravningar.se
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