Indmeldelse

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

By:

Telefon:
E-mail:
Indbetalingskort og kontoudtog fra Elysium Begravelsesopsparing må sendes via e-mail.
Opsparingen kan foretages med beløb efter eget ønske. Du bestemmer selv hvor meget og hvor ofte du vil
indbetale. Det maksimale man kan indbetale er i alt kr. 35.000,-.
Jeg har nedfældet mine ønsker i forbindelse med min begravelse/bisættelse i ’Min sidste vilje’
(enten i papirform eller digitalt på minsidstevilje.nu).
Jeg er bekendt med rettigheder og begrænsninger i henhold til vedtægterne for Elysium – www.elysium.dk – og
indforstået med, at mine personlige oplysninger opbevares og udveksles ved administration af medlemskabet.

Dato:

Denne blanket er udleveret af:

Underskrift								

Indmeldelse

Bemærk
• Når Elysium har modtaget indmeldelsen, opretter vi en konto i dit navn og sender indbetalingskort.
• Du skal ikke foretage indbetalinger, førend du har modtaget indbetalingskort fra Elysium
Begravelsesopsparing.
• Vælger du at opspare i mindre portioner, kan beløbet altid ændres. Benytter du netbank, behøver du ikke
nye indbetalingskort, men kan blot anvende det samme indbetalingskort med samme betalings-id fra
gang til gang. Det unikke betalings-id sikrer, at pengene indbetales på netop din konto hos Elysium.
• Betalingen kan muligvis sættes til at blive gentaget automatisk – spørg dit pengeinstitut.
Vi kan desværre ikke tilbyde betaling via Betalingsservice (BS) eller via almindelig bankoverførsel.
• Efter første indbetaling modtager du et medlemsbevis samt en kopi, som du kan aflevere til din nærmeste
pårørende.

Yderligere oplysninger
Denne blanket kan afleveres til din bedemand, der vil sørge for at formidle den til Elysium Begravelses
opsparing. Har du ikke kontakt med en bedemand, kan du finde vores uddannede og organiserede bedemænd på www.bedemand.dk.
Du kan også vælge at udfylde blanketten online (kan downloades fra www.elysium.dk), eller sende et foto af
den udfyldte blanket via e-mail: kontakt@bedemand.dk.
Opsparingsordningen administereres af Brancheforeningen Danske Bedemænd, hvortil blanketten kan
sendes på adressen:
Elysium Begravelsesopsparing
Engelsborgvej 52
2800 Kgs. Lyngby
Husk venligst at oplyse adresse- og e-mailændringer.
Har du nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 4593 1411.

