DIN VIKTIGSTE ARVING
KAN VÆRE EN DU ALDRI
HAR MØTT

Ordliste
TESTATOR:
Den som har skrevet testamentet.
DØDSBO:
Betegnelse på alt du etterlater deg, både av formuesverdier
og gjeld.
G:
Folketrygdens grunnbeløp, hvilket per 1. mai 2019 var
på kr 96.883.
LIVSARVING:
Dine direkte etterkommere; barn, barnebarn, oldebarn osv.
PLIKTDEL:
Dine livsarvinger har krav på en fast del av arven, hvilket er
beskrevet mer grundig senere i denne brosjyren.
MINSTEARV:
Din ektefelle har krav på en fast del av arven. Dette er mer
grundig beskrevet senere i denne brosjyren.
ARVEKLASSE:
Det er tre klasser som bestemmer hvilken rekkefølge
arvingene deles inn i. Se arvetavlen under Arvinger. Når det
ikke finnes noen i første arveklasse, kommer neste klasse.
Men hvis det finnes for eksempel livsarvinger, får ikke andre
eller tredje arveklasse automatisk del av arven. Dette kan
derimot delvis endres via ditt testament.
SLEKTSARV:
Arv etter arveloven. Slektsarven går til nærmeste slektninger,
primært til livsarvinger. Fjernere slektninger enn fettere og
kusiner (tredje arveklasse) arver ikke i henhold til slektsarvereglene. Hele arvetavlen finner du under delen om arvinger
i denne brosjyren.
FELLESEIE:
Et begrep som får betydning når du som gift avgår ved døden.
Har du og din ektefelle/partner felleseie, deles dødsboet, med
halvparten til den gjenlevende partneren og halvparten til
dødsboet. Dødsboet eier altså bare halvparten av det
ektefellene samlet hadde som felleseie.
SÆREIE:
Når et ektepar/partnerskap har helt eller delvis særeie, skal
de gjenstander som er særeie holdes utenfor delingen av
boet, med den andre ektefellen.
SÆRKULLSBARN:
eller et registrert partnerskap er særkullsbarn.
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Barn til kun en av partene i et ekteskap, samboerforhold

Kjære støttespiller
Spørsmålene kan være mange når du skal sette opp et testament.
De fleste av oss har ingen eller liten erfaring med dette. Det er mange
vurderinger man skal legge til grunn. For å hjelpe deg med å skrive ditt testament,
har vi i denne brosjyren samlet viktige praktiske opplysninger. Leger Uten Grenser er
så heldige å ha advokater som gir gratis, juridisk bistand til de som ønsker å inkludere
Leger Uten Grenser i sitt testament. Advokatene gjør dette pro bono og vederlagsfritt
som sin støtte til organisasjonen.
Jeg har selv som lege vært på flere oppdrag for Leger Uten Grenser, og jeg vet at hjelpen
nytter. Hver dag redder vi mange liv som ellers ville gått tapt. Leger Uten Grenser
gir rask medisinsk hjelp til mennesker over hele verden. Vår uavhengighet og nøytralitet
gjør det mulig for oss å redde liv i krise- og konfliktområder, der behovet er størst.
Det er gaver fra privatpersoner som deg som gjør vårt livreddende arbeid mulig.
Testamentariske gaver er en svært betydningsfull støtte og samtidig et uttrykk for stor
tillit til vårt medisinske nødhjelpsarbeid. Vi jobber hver dag for å sikre at hjelpen
når de som trenger det mest og at din gave er i trygge hender.
Jeg er takknemlig for at du vurderer å tilgodese Leger Uten Grenser i ditt testament.
Vennlig hilsen

Karine Nordstrand
Lege og president i Leger Uten Grenser

GI EN FREMTID TIL ET MENNESKE
DU ALDRI HAR MØTT
Leger Uten Grenser gir rask medisinsk hjelp til
mennesker over hele verden. Vår uavhengighet
gjør det mulig å redde liv og lindre nød i krise- og
konfliktområder.
Vi hjelper mennesker på flukt, undertrykte etniske
minoriteter, barn og kvinner som lever i krig og
kriser samt mennesker rammet av epidemier og
naturkatastrofer. For å bedre situasjonen for mange
av disse menneskene, varsler våre feltarbeidere om
overgrep og urettferdighet. Menneskene vi hjelper
lever ofte i områder som resten av verden har glemt.
Vår medisinske innsats er rettet mot ulike grupper
av mennesker i vidt forskjellige deler av verden,
men de har alle en ting til felles: De mangler tilgang
til livsviktig medisinsk hjelp.

Hvorfor skrive et testament?
Ønsker du også å gi til andre enn de som er
arvinger etter loven, er det å skrive et testament den
eneste måten å sikre din siste vilje på. Du vil også
skåne dine etterlatte for den vanskelige oppgaven
det er å fordele verdier den dagen livet ditt er over.
Ved å sette opp et oversiktlig testament unngår du
at dine pårørende blir i tvil.
De fleste ønsker å fordele arven etter seg mellom
mennesker de har et spesielt forhold til. Oppretter
du et testament kan du inkludere familie, venner
eller andre mennesker du ønsker å hjelpe eller tilgodese, men som ikke automatisk er inkludert i din
arv etter arvelovens regler. Det kan være personer
som står deg nær -- eller som du aldri har møtt.

Mange mennesker lever i land som har blitt herjet
av krig. De kan ofte være fordrevet fra hus og hjem,
har gjerne mistet familiemedlemmer og alt de eier.
Det er alltid sivilbefolkningen det går utover, og de
mest sårbare rammes hardest.

Vårt personell består av leger, sykepleiere,
jordmødre, kirurger og psykologer, i tillegg til
mennesker med bakgrunn fra logistikk og
personalledelse.

Foto: Ton Koene

I de rundt 70 landene hvor Leger Uten Grenser
jobber, har vi ett eller flere prosjekter, avhengig av
befolkningenes behov. Prosjektene kan være drevet
av alt fra en til flere titalls internasjonale feltarbeidere og opptil flere hundre lokale kolleger.

Legen Paul van der Laan og en ung pasient på
Bossangoa sykehus i Den sentralafrikanske republikk.
Leger Uten Grenser har jobbet i landet siden 1997,
og det er et av landene vi har flest prosjekter i på
grunn av de store medisinske og humanitære
behovene.

Testamentere til
Leger Uten Grenser
Ved å tilgodese Leger Uten Grenser i ditt testament
kan du redde liv som ellers ville gått tapt. Du etterlater deg en framtid til andre.
Testamentariske gaver er en svært betydningsfull
støtte og samtidig et uttrykk for stor tillit og moralsk
støtte til vårt humanitære arbeid. Mange har i løpet
av årene inkludert Leger Uten Grenser i sitt testament. Dette er vi svært takknemlige for.

Ved tegning av livsforsikring vil du ha mulighet til
å oppnevne en eller flere som skal være mottakere
av utbetalingen den dagen ditt liv er over. I en slik
avtale vil du kunne inkludere Leger Uten Grenser.

Hvem kan skrive testament?
Alle myndige personer kan skrive et testament.
Du kan skrive det helt selv, men er du i tvil kan
Leger Uten Grensers advokatforbindelse tilby
advokatbistand som er gratis for deg og for oss.
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Du kan etterlate en andel av arven, et visst beløp,
en bestemt eiendel eller eiendom eller hele arven til
Leger Uten Grenser, såfremt det ikke er
begrensninger i arvelovens regler.

Lille Butoy ble født ved keisersnitt og var bare
1900 gram. Hans tvilling døde dessverre, mens
Butoy overlevde etter å ha gått gjennom tre
blodoverføringer. Etter noen måneder på Kibondo
sykehus i Tanzania, nær grensen til Burundi, kunne
han avslutte antibiotikabehandlingen og reise
hjem til sine andre søsken sammen med moren.

KRAV TIL ET TESTAMENT
DET ER STRENGE KRAV TIL FORM OG INNHOLD FOR AT ET TESTAMENT SKAL VÆRE GYLDIG, HERUNDER:
1

Testamentet skal være skriftlig.

2

Det må komme klart frem av testamentet hvem som arver og hva den enkelte arver.

3

Formelt riktig referanse til Leger Uten Grenser er som følger: Medecins Sans Frontieres Norway
Leger Uten Grenser Norge, organisasjonsnummer 977097495 (”Leger Uten Grenser Norge”).

4

Den som skriver testament (testator) må ha fylt 18 år.

5

Han/hun må ikke være utsatt for press, men må skrive testamentet av fri vilje.

6

Han/hun må være ved full sans og samling.

7

Testamentet bør ha dato, og det bør fremkomme av dokumentet at det er et testament.

8

Testamentet skal underskrives av testator og bevitnes av to vitner som begge er myndige og som kjenner til
at dokumentet er et testament.

9

Testator og de to vitnene må være til stede sammen og samtidig. Først undertegner testator, deretter
undertegner de to vitnene.

10 En testamentarisk disposisjon til fordel for vitnene eller deres nærstående er ugyldig.

Kan et testament endres?

Booppgjør

Ønsker du å gjøre endringer i testamentet ditt,
bør du skrive et nytt testament. Da er det lettere å
unngå uklarheter knyttet til hva som gjelder.
Dersom du lager et nytt testament der innholdet i
det som arves er det samme som i det gamle testamentet, men hvem som arver er forandret, er det
alltid normalt det siste testamentet som gjelder.

Booppgjør er avviklingen av det du etterlater deg av
eiendeler og forpliktelser. Ordene arveoppgjør og
dødsboskifte brukes også ofte i samme betydning.
Alle dødsbo skal gjøres opp – enten offentlig eller
privat. Når det foreligger et testament kan dette gi
anvisninger på hvordan boet skal gjøres opp.

Hvordan oppbevarer jeg
testamentet?
Testamentet bør oppbevares trygt. For å være sikker
på at testamentet ditt blir kjent etter din bortgang,
bør originalen oppbevares hos tingretten der du bor *).
Dersom du testamenterer til en humanitær organisasjon slik som Leger Uten Grenser, er det være lurt
å meddele organisasjonen om din beslutning. Det
er dessuten ofte en fordel at noen som står deg nær
har en kopi av ditt testament.

Gjensidig testament
Et gjensidig testament er et testament som to
eller flere har skrevet til fordel for hverandre. Man
fastsetter også ofte noe i det gjensidige testament
om hvem som skal arve når begge eller alle er døde.
Reglene for endring av gjensidige testamenter er
kompliserte. Hvis det blir aktuelt å endre et gjensidig
testament, bør du derfor søke juridisk rådgivning.

Testamentfullbyrder
En testamentfullbyrder har som ansvar å ta seg
av det praktiske arbeidet med et arveoppgjør. Du
som skriver et testament har selv mulighet til å ytre
ønske om hvem som skal være din testamentfullbyrder. Dette kan for eksempel være en advokat,
en av arvingene eller en annen person du stoler
på. Du kan eventuelt overlate det til arvingene å
bestemme hvem som skal være testamentsfullbyrder. En testamentfullbyrders hovedoppgave er å
sørge for at det du etterlater deg blir tatt hånd om
på en ordentlig måte, og at arven fordeles i tråd
med ditt testament.
Dersom Leger Uten Grenser er en av hovedarvingene dine, kan vi ta ansvar for denne oppgaven.
Eksempel på et testament finner du bak i brosjyren.

Utland
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Dersom du er bosatt i utlandet, befinner deg i
utlandet mens du oppretter testament, eller ønsker å
testamentere bort verdier i utlandet, bør du først
innhente juridisk rådgivning. Her er det lett å trå feil.

Her får en liten jente vaksine mot meslinger i Kolo,
Bas-Uele-provinsen i Den demokratiske republikken
Kongo.
*) I Oslo kan testamentet oppbevares hos Oslo Byfogdembete
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Barnelege Nicolas Peyraud, undersøker en liten
pasient på intensivavdelingen i Zinder-regionen
i Niger.
Leger Uten Grenser har jobbet sammen med lokale
helsemyndigheter i regionen siden 2005 for å gi
et bedre helsetilbud til barn under fem år.

HVA KAN LEGER UTEN GRENSER
GJØRE MED DIN HJELP?
Leger Uten Grenser gir rask medisinsk hjelp i kriseog konfliktområder -- uansett hvor. Dette kan vi
gjøre blant annet fordi vi er uavhengige og nøytrale.
Gaver som ikke er øremerket er svært viktige
for oss slik at vi kan være i beredskap til enhver tid,
og rykke ut når en katastrofe inntreffer.
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Her finner du noen eksempler på hva et konkret
beløp kan utgjøre av forskjell for de som trenger det.

Leger Uten Grenser estimerer at bare tre posent av
de 20 millioner barna som på verdensbasis lider av
akutt underernæring, mottar den medisinske
hjelpen de har behov for.
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Verdens Helseorganisasjon (WHO) anser underernæring som den største trusselen mot menneskers
helse verden over.
Mennesker blir underernærte dersom de ikke inntar
nok næring eller dersom kroppen ikke er i stand til
å ta opp nødvendig næring fra maten som spises
– for eksempel ved diaré eller langvarig sykdom
som meslinger, tuberkulose og hiv.

Legen Stefanos Tsallas har vaksinert en liten gutt mot
lungebetennelse i en flyktningleir i Hellas.
For 50.000 kroner kan 2000 barn få livreddende
beskyttelse mot lungebetennelse.

Barn under fem år, gravide og ammende kvinner er
spesielt utsatt for underernæring. Risikoen er også
stor for eldre mennesker og kronisk syke.

11.000 kroner kan redde livet til 40 barn med
akutt underernæring.
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Her får Achta Brahim (4) vaksine mot meslinger
under Leger Uten Grensers vaksinasjonskampanje
i Am Timan – distriktet i Tsjad, 4.april 2019.

En feltarbeider fra Leger Uten Grenser trener med
en pasient som ble skadet under jordskjelvet i Nepal
25.april i 2015. Leger Uten Grensers midlertidige
klinikk, ble satt opp inne på det nasjonale ortopediske
sykehuset i Kathmandu.

180.000 kroner koster en nødhjelpspakke som
kan behandle 10.000 mennesker i tre måneder.
Settet inneholder alt fra viktige medisiner, bandasjer og
kirurgisk utstyr som kan brukes etter naturkatastrofer.

Meslinger er den farligste barnesykdommen vi
kjenner. Meslingvaksine har beskyttet barn i Norge
siden 1969, men i mange land er dette ikke en
selvfølge. Mange steder tar meslingutbrudd
fortsatt tusenvis av liv.
Under denne vaksinasjonskampanjen i Tsjad fikk over
107.000 barn vaksine mot den svært smittsomme
sykdommen.

300.000 kroner kan gi livsviktig meslingvaksine
til 100 000 barn.
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Ved den lokale helseposten i
Bentiu i Sør-Sudan undersøker
Leger Uten Grenser store og
små for malaria.

100.000 kroner kan gi
medisiner til 38 000 barn
rammet av malaria.
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ARVINGER
Hvem kan jeg testamentere til?
Du kan som utgangspunkt testamentere til fordel
for hvem du vil, og så mye du vil. Dersom du er gift
og/eller har barn, setter imidlertid arveloven noen
viktige begrensninger i hva du kan testamentere
over. De viktigste reglene å være bevisst på i denne
sammenheng er livsarvingers pliktdelsarv og ektefellers minstearv. Disse reglene begrenser hva du
kan råde over i testamentet ditt

Pliktdelsarv
Pliktdelsarv er den arven dine livsarvinger har krav
på å arve etter arveloven. Livsarvinger er dine barn,
eller eventuelt etterkommerne etter dine barn.
Livsarvingene har krav å arve 2/3 av formuen din.
Men pliktdelsarven er aldri større enn kr 1.000.000
per livsarving. For fjernere livsarvinger enn barnebarn er pliktdelsarven begrenset til kr 200.000 per
livsarving. Barnas pliktdelsarv kan ikke begrenses
i testament med mindre det finnes grunnlag i lov
for det.

Ektefelles minstearv
Dersom du har livsarvinger, har ektefellen krav på å
arve ¼ etter deg. Ektefellens arv skal da minst tilsvare 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (“4 G”).

Legen Ebel Lorena Ortiz hjelper tvillingene
Hassan og Hussaina med å teste appetitten ved
Leger Uten Grensers ernæringssenter i Fori i Nigeria.
Hvis de første målingene viser at barnet er underernært tar de en appetittest for å se om de er i
stand til å spise mat.

Dersom du ikke har livsarvinger, har ektefellen krav
på å arve ½. Ektefellens arv skal da minst tilsvare 6
ganger folketrygdens grunnbeløp (“6 G”).
Ektefellens/registrert partners arverett for øvrig kan
bare begrenses i testament som ektefelle/partner på
forhånd er gjort kjent med. Hvis du vil testamentere
noe til Leger Uten Grenser, bør du gi ektefellen/
registrert partner en kopi av testamentet.

Arv i henhold til arveloven
Har du ikke satt opp noe testament, er det kun arveloven som legger føringer på hvem som arver deg.
Du finner arveloven på internettadressen
www.lovdata.no
Utgangspunktet etter arveloven er at eventuell
ektefelle arver følgende:
• En fjerdedel av det du etterlater deg dersom du
har livsarvinger.
• En halvpart av det du etterlater deg dersom
du ikke har livsarvinger, men har foreldre, eller
søsken eller etterkommere etter disse.
• I alle andre tilfeller arver ektefelle alt.

ARVEAVTALEN
Oldeforeldre arver ikke

Mormor

Morfar

Tredje arveklasse

Mor
Tante
og onkel

Annen arveklasse

Farfar

Farmor

Tante
og onkel

Tante
og onkel

Kusine
og fetter

Kusine
og fetter

Mor

Tante
og onkel
ARVELATEREN
Søsken

Kusine
og fetter

Førte arveklasse

Kusine
og fetter

Kusine og fetters barn
arver ikke

Søsken

Søskensbarn

Søskensbarn

Barn

Søskens barnebarn

Barnebarn

Søskens barnebarn

Søskens barnebarns barn

Barnebarnbarns

Søskens barnebarns barn

Etc.

Etc.

Etc.

Ektefelle har dessuten rett til å sitte i uskiftet bo
med felleseie, med mindre det er særkullsbarn
(livsarvinger av bare en av ektefellene).
Samboere i ekteskapslignende forhold, som har,
har hatt eller venter barn sammen ved førsteavdødes bortgang, har krav på å arve fire ganger
folketrygdens grunnbeløp (4G). Utgangspunktet
etter arveloven er at slike samboere har en mer
begrenset rett til å sitte i uskiftet bo enn det
ektefeller har.

Kusine og fetters barn
arver ikke

Arvetavlen viser hvem som har, eller kan ha,
rett til arv på grunnlag av slektskap. De fjerneste
slektningene som kan ha rett på arv etter
arveloven, er kusiner og fettere.
Du får hjelp til å forstå arvetavlen ved å lese
ordlisten bak i denne brosjyren. Dersom du ikke
etterlater deg arv til noen av de som er angitt ovenfor, og ikke har skrevet testament, så er staten
din arving.

Foto: Leger Uten
Grenser

BILDETEKST HAITI

EN HILSEN FRA
DEN SENTRALAFR
IKANSKE REPUBL
IKK

Mitt navn er Lindis Hurum og jeg har vært
på flere oppdrag for Leger Uten Grenser.
I dette brevet vil jeg fortelle deg om en
helt spesiell historie fra Bangui i Den
sentralafrikanske republikk: Det var jula
i 2013, og jeg hadde dratt ned noen dager
etter kampene brøt ut. Det som møtte meg
var ikke en glemt krise eller et glemt land
– jeg møtte et glemt folk.

Lindis Hurum er
koordinator fo nødhjelpsr Leger Uten
Grenser.

100 000 mennesker hadde løpt for livet
og søkt tilflukt ved flyplassen hvor de
følte seg trygge. Leger Uten Grenser satte
opp en
provisorisk klinikk for å ta seg av de
medisinske behovene, men selv om vi gjorde vårt beste for å ta oss av både
krigsskadde og malariasyke, strakk vi ikke til. 100 000 er mange fedre,
mødre og søsken. Det var som om én helsestasjon skulle ta seg av alle syke
i Drammen.
Vi strijobbet for å få klinikken til å fungere bedre. Vi trengte flere
folk, bedre hygiene, og måtte sette opp et mer effektivt apotek. Det var
så varmt at jeg fikk svetteutslett på ryggen. Hundrevis av mennesker
ventet på å få legehjelp. Det var alvorlig malaria. Det var barn i koma
fordi de ikke hadde spist på flere dager. Det var alvorlige kniv- og
granatskader. Og så var det noen som mest av alt trengte noen å snakke med
og å bli sett, og som fant trøst i en Ibux.
Og bakenfor disse hundrevis var det tusenvis flere. En voksende elv av
glemte skjebner som ikke hadde vann, ikke toalett, ikke mat. Ingenting.
Men selv når livet er stoppet opp og hjemmets fire vegger er byttet ut med
et tøystykke festet på noen bambuspinner, så fortsetter det. Vi tok imot
åtte nyfødte hver dag. De ble født inn i en mørk tid, men foreldrene var
like glade for ti fingre og tær her som overalt ellers. Selv i en krig
uten mål og mening.
En dag fikk jeg øye på en ung mor med tvillinger midt i folkemengden. De
var begge underernærte, den ene mer enn den andre. Moren het Ida og fortalte meg at de var åtte måneder gamle, at hun var alene med dem etter at
pappaen forsvant. Kanskje var han død. Det var umulig å forstå at disse
to kunne være åtte måneder, de var så skjøre, så små, så syke. Jeg spurte
hvorfor hun ikke hadde kommet til klinikken vår. Hun svarte at det var for
lang kø. Hjertet mitt ble blytungt. Hun hadde rett. De var for mange og vi
var for få. Jeg sa at barna hennes var veldig syke og at det var viktig at
de ble med meg til klinikken med en gang. Selv om jeg ikke er lege, var
jeg ikke i tvil om at disse to ville komme først i køen.

De to gutta heter Asaf Miracle og Eliel Le Grand. Eliel er alt annet enn
stor, og når jeg løfter ham, er det som å bære på en dukke av porselen;
jeg må være forsiktig for at han ikke skal gå i stykker. Han legger det
bittelille, varme hodet sitt mot halsen min, han gråter stille. Ida pakker
sammen de få eiendelene hun har, tar med seg Asaf, som er en del større
enn broren, og vi haster
mot klinikken.
Foto: Rebecca Bla
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De blir umiddelbart tatt imot
av en av legene våre, og vi
ordner med transport til
senteret hvor vi behandler alvorlig underernæring.
Ida var én av 900 andre vi tok
imot den dagen; for etter noen
uker med strijobbing hadde vi
nå endelig et teltsykehus med
60 senger og tre helsestasjoner i leiren.
Vi hadde også vaksinert 40
000 barn mot meslinger. Å
bygge et sykehus på under to
uker er slitsomt og krevende
- men mest av alt givende og
morsomt.

Lindis Hurum på
flyplassen i Bang
ui under
krisen i 2013. He
r sammen med mor
Ida og
hennes to tvilli
nger Asaf Miracl
e og Eliel
Le Grand. Barna
var underernærte
, men overlevde etter beha
ndling.

Av alle ting som motiverer
meg til å jobbe for Leger
Uten Grenser, er dette noe
av det viktigste: med enkle
midler får vi på kort tid gjort en forskjell i livet til mange.

Det er takket være støtte fra private givere, generøse bedrifter og
testamentariske gaver at Leger Uten Grenser kan redde liv og lindre nød i
land som Den sentralafrikanske republikk.
Heldigvis gikk det bra med Ida og gutta hennes. Noen ganger skal det bare
én person til for å gjøre en liten forskjell.

Med vennlig hilsen

Lindis Hurum
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Gravide Yanesi fra Malawi fikk svangerskapskomplikasjoner
i niende måned, og måtte evakueres av Leger Uten Grenser
med helikopter for å ta keisersnitt på et sykehus. Til all lykke
overlevde både mor og barn.
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på følgende måte, etter at ordinære omkostninger forbundet med min død er trukket fra:
• Min venninne, Kari Nordmann, personnummer: XXXXXXXXXXX, skal motta kr.10.000,• Min nevø, Ola Nordmann, personnummer: XXXXXXXXXXX, skal motta min bil.
• Resten av det jeg etterlater meg skal tilfalle Medecins Sans Frontieres Norway
Leger Uten Grenser Norge, organisasjonsnummer 977097495
Dette testamentet erstatter eventuelle tidligere testamenter. Originalen oversendes til
[ navn på lokal tingrett ] for oppbevaring. Kopien beholdes av testator.

Dato, sted

Underskrift
Undertegnede vitner, som er myndige og bosatt i Norge, og som begge er anmodet
av testator om å være testamentvitner og som er tilstede sammen og vet at dette
dokumentet er et testament, bekrefter herved at XXXXXXXX XXXXXX har underskrevet
dette testamentet i vårt felles påsyn, hvoretter vi har bevitnet det mens testator og vi
alle fortsatt var tilstede. Vi bekrefter samtidig at dette testament er skrevet av egen fri
vilje og testator var ved full sans og samling da testamentet ble gjort.

Dato, sted

Underskrift

Underskrift

Navn:

Navn:

Yrke:

Yrke:

Adresse:

Adresse:

Foto: Baudouin Nach

Emi kom til verden 17.januar 2016 på sykehuset som
Leger Uten Grenser driver i flyktningleiren Domiz i Irak.

Det finnes mange gode grunner til å skrive testament. Ønsker du å gi til flere enn de som er
arvinger etter loven, er det å skrive testament den eneste måten å sikre din siste vilje på. Du får mulighet til å gi
fremtidige gaver til mennesker som står deg nær - eller mennesker du aldri har møtt. Testamentariske gaver til
Leger Uten Grenser gjør det mulig for oss å rykke ut og gi medisinsk nødhjelp til dem som trenger det mest.

Skriv testament. Sammen redder vi liv.

Ønsker du mer informasjon eller advokatbistand,
ta kontakt med:
Ane Nustad
Testamentansvarlig
Tlf. 23 31 66 12
Testament@legerutengrenser.no
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