Flere danskere betaler begravelsen på forhånd
Uanset hvor gammel du bliver, og uanset hvor meget priserne stiger,
så har du betalt for bedemandens ydelser ved tegning af en Forudbetalt Begravelse.
Det kender man alt til hos Begravelseskassen Danmark, der er Danmarks ældste begravelseskasse
med mere end 40.000 medlemmer. Her oplevede man sidste år en 40 procents stigning i
nytegningen af Forudbetalt Begravelse. For at komme udviklingen i møde har Begravelseskassen
nu lanceret en helt ny hjemmeside, forudbetalt.dk, hvor man på en nem og overskuelig måde kan
bestille Begravelseskassen Danmarks service og produkter.
At der er flere og flere, der vælger denne løsning, er der gode grunde til: Dels sikrer man sig en
begravelse eller bisættelse til den pris, som den koster i dag, dvs. at uanset hvor gammel man bliver,
eller hvor meget priserne stiger, så har man betalt for bedemandens ydelser. Man skal dog være
fyldt 50 år for at kunne tegne en Forudbetalt Begravelse.
En Forudbetalt Begravelse giver også andre fordele. Alle der har stået for at arrangere en begravelse
eller bisættelse ved, at det kan være et stort pres midt i sorgen at skulle vælge kiste, ligtøj, urne
m.m. Har man købt og betalt en Forudbetalt Begravelse via forudbetalt.dk eller ved direkte kontakt
til Begravelseskassen Danmark, tager man selv stilling til mange af de praktiske ting ved sin
begravelse/bisættelse. Dermed behøver ens familie eller pårørende ikke at tænke på dette, og de skal
derfor kun beslutte eventuelle omkostninger til gravsted, kremering (hvis den afdøde skal brændes),
gravsten med mere.
På forudbetalt.dk kan man vælge mellem tre forskellige aftaler, der passer til de flestes behov og
pengepung. Alle aftaler indeholder en række garanterede ydelser på bedemandens arbejde, som kan
tilpasses individuelle ønsker. Herudover kan der afsættes et ekstra beløb til ønskede tillægsydelser,
for eksempel blomster, annoncer eller sten efter nærmere aftale.
Begravelseskassen Danmark har et samarbejde med Begravelse Danmark, der er Danmarks eneste
landsdækkende kæde af bedemænd, om at stå for begravelsen, når man tegner en Forudbetalt
Begravelse, og på den måde har Begravelse Danmark garanteret for ydelserne. Aftalen er dog
fleksibel således, at man mod et mindre gebyr til enhver tid kan opsige aftalen og få beløbet
udbetalt, ligesom ens efterladte mod et gebyr også kan vælge at bruge andre end Begravelse
Danmark, hvis de ønsker en anden bedemand.

FAKTA:
Hjemmesiden forudbetalt.dk drives af Begravelseskassen Danmark, der siden 1881 har varetaget
mere end 50.000 danskeres opsparing i forbindelse med dødsfald. Begravelseskassen Danmark er
en selvstændig juridisk forening, som er ejet af de personer, som har indgået en aftale med
Begravelseskassen Danmark. Egenkapitalen sikrer medlemmernes indskud, og formuen i
Begravelseskassen Danmark er placeret i værdipapirer og fast ejendom. Se mere på forudbetalt.dk
For yderligere information, kontakt Mogens Balling, direktør i Begravelseskassen Danmark, mobil
20 22 64 15 eller mba@begravelsedanmark.dk

