Hvem dækker udgifterne ved begravelsen?
Mange har den opfattelse, at det offentlige dækker alle udgifter til en
begravelse. Sådan forholder det sig ikke. Kun i meget få tilfælde kan man
regne med fuld dækning fra det offentlige.
Der er i dag stor forskel på den begravelseshjælp, som det offentlige yder.
Nogle får slet ingen begravelseshjælp, og de fleste kun et meget
beskedent beløb.
Begravelseshjælpen beregnes på grundlag af den afdødes formueforhold
og selv en meget begrænset formue betyder, at boet stort set selv må
betale begravelsen.
Kan boet efter den afdøde ikke dække udgiften til begravelsen, overgår
udgiften til vedkommende, der bestilte begravelsen.

Begravelsesforretningen tager sig af følgende
punkter efter aftale med de pårørende
-Kiste
-Tøj til at iklæde afdøde
-Diverse kørsel med rustvogn
-Kørselsbuket til kisten
-Højtideligheden
-Blomster på kisten til højtideligheden
-Udsmykning i kirken
-Kranse
-Dekorationer
-Buketter
-Trykte sangblade
-Præludium / Postludium
-Orgelspil og korsang
-Solosang / Solospil

-Transport af blomster
-Efterfølgende samvær for følget
-Krematoriet
-Gravstedet på kirkegården
-Transport af urnen
-Urnens nedsættelse i gravstedet
-Nyt gravsted/liggesten
-Ny inskription
-Opmaling af gammel inskription
-Afrensning af gammel sten
-Dødsannonce
-Takkeannonce
-Begravelseshjælp fra kommunen
-Anden begravelseshjælp

Få styr på det praktiske
Hvor skal pårørende eventuelt henvende sig,
Og hvad skal ændres eller afmeldes?
_Omadressering af post
_Alle private forsikringer
_Private pensionsordninger
_Medlemsskaber af diverse foreninger
_Radio og tv-licens
_Telefonabonnement
_Betalingsserviceaftaler i pengeinstitut
_Lejemål i leje eller andelsbolig
_Elselskab
_Fjernvarmeselskab
_Vandværk
_Olieleveringsaftale
_Antenneforening

_Tandlæge
_Fodpleje
_Frisør
_Aviser og ugeblade
_Bog og tidsskriftabonnementer
_Bibliotekslån
_Leje af bil, tv, radio og hårde hvidevarer
_Anpartsaftaler
_Afgiftbetaling til bil, båd og campingvogn
_Hjemmehjælp
_Vinduespudser
_Madudbringningsordning
_Speciallæge

Attester til myndighederne ( bedemanden )
_Afdødes dåbs eller navneattest
_Afdødes personnummer
_Ægtefælles dåbs eller navneattest
_Ægtefælles personnummer
_Vielses, seperations eller skilsmisseattest _Gravstedsskøde
_Navneændringsbevis

I skifteretten
Til mødet i skifteretten skal man medbringe:
_Bankbøger
_Kontoudtog
_Oplysninger om fast ejendom eller andelslejlighed
_Oplysning om andre økonomiske forhold
_Afdødes sidste lønseddel eller pensionsmeddelse
_Testamente
_Ægtepagt
_Adoptionsbevilling
_Oplysninger om arvinger
_Eventuel fuldmagt fra arvinger

