Hjælp og vejledning
Nedenstående har vi udformet en huske/overvejelsesliste, inden og omkring selve højtideligheden.
Det er emner vi vil tale om og spørge indtil når vi er sammen. Vi vil komme ind på mere, men her er noget
at starte med:

•

Skal afdøde kremeres eller begraves?

•

Hvor skal højtideligheden være?

•

Gravsted?

•

Præst?

•

Annoncering?

•

Blomster: Kistepynt, kirkepynt, blomster fra jer?

•

Skal afdøde have eget tøj på i kisten, evt. eget sengetøj. – smykker, en hilsen: en tegning, et brev,
fotos?

•

Skal I se afdøde igen?

•

Udsang? Dvs. vi samles omkring afdøde og har en ‘stille stund’ – Her kan vi synge, bede, lytte til
musik eller bare ‘være’.

•

Skal I følge med kisten til kirken/kapellet?

•

Skal I have mindesamvær efter højtidligheden (se under :Hvad kan jeg gøre )

•

Framelding fra den digitale verden eks.vis Facebook.( se under: Hvad kan jeg gøre )

Til sidst i vores samtale får I et prisoverslag fra os.
Der er faste priser på ydelserne fra os. Da der er forskel på priser ved gravstedsvalg, blomster, gravsten og
andet, som bliver udlæg gennem os, kan vi ikke give en nøjagtig pris på det.
Ved dødsfald er der også en række opgaver, som bedemanden normalt ikke tager sig af. Derfor har vi her
en liste over de ting som man blandt andet skal huske.

Afmelding og nye aftaler:
•

Abonnementer: Avis, telefon, kabel-tv, kontokort, leje af tv – computer og hvidevarer,
afbetalingsordninger, bogklubber, bibliotekskort – bøger der skal afleveres.

•

Bankkonti: Få en aftale med banken – alle bankkonti lukkes i det øjeblik banken får oplysning om
dødsfaldet, også Dankortet og fælleskonti. Vær opmærksom på PBS, og få en samtale med banken
om, hvad der skal betales og stoppes – øjeblikkeligt.

•

Bolig: Opsigelse af lejekontrakt – boligforening, privatlejemål, ældrebolig m.m.

•

Forsikringer: Bil- og husstandsforsikring m.fl.

•

Kontingenter: Fagforening, pensionskasse, medlemskaber af klubber og foreninger.

•

Offentlige myndigheder: Tilskud, ydelser og pensionsudbetalinger. Disse udbetalinger standser
automatisk, men ikke før de enkelte myndigheder, via dødsanmeldeldsen, får kendskab til
dødsfaldet. I nogle tilfælde kan det betyde, at der udbetales penge, som der ikke er berettigelse til.
Man bør derfor være opmærksom på, at nogle af disse udbetalinger måske skal tilbagebetales.

•

Skat*: (Forskudsregistrering) reguleres det følgende år, men det er tilrådeligt at forhøre sig hos
Skat.

Dette afsnit er nævnt for at undgå tilbagebetalinger og grimme økonomiske overraskelser.
*Det er vigtigt at bemærke, at længstlevende succederer (indtræder) i førsteafdødes skattemæssige stilling.
Det betyder at længstlevende går glip af det dobbelte personfradrag samt det dobbelte bundfradrag i
mellemskatten. Bliver den samlede indtægt større end grænsen for mellemskatten, indtræder der en
topskat.
Konsekvensen er en ekstraskat i det følgende skatteår – vær opmærksom på dette.
Andet: Kontakt til hjælpemiddelcentralen, hjemmeservice, overskydende medicin til apoteket.

Personprofiler:
Blanket til sletning af Facebookprofil
http://www.facebook.com/help/contact/?id=228813257197480

