auktorisation

Tryggheten att
anlita en auktoriserad
begravningsbyrå

Din garanti för att du får rätt hjälp

F

ör att en begravningsbyrå ska bli auk
toriserad måste dess medarbetare ha
genomgått den omfattande auktorisa
tionsutbildning som utarbetats av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund. Att anlita en
auktoriserad begravningsbyrå är därför en
trygg försäkring om att man får rätt hjälp
och stöd i den svåra situation man befinner
sig i – och att allt det praktiska runt begrav
ningen tas om hand på bästa tänkbara sätt.

Något som bara engagerade
människor kan ge
En anhörigs bortgång hör till de svåraste
upplevelserna i livet. Den som anlitar en
auktoriserad byrå garanteras något som är
svårt att sätta ord på – en omtanke och en
värme som bara djupt engagerade männi
skor kan ge. Just omtanken och det djupa
engagemanget är något som kännetecknar
alla auktoriserade begravningsbyråer, där
varje byrå ägs av enskilda personer.
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Sådant man inte själv orkar göra
men som måste göras
Du får hjälp med allt som aktualiseras vid
ett dödsfall, dvs allt det praktiska före,
under och efter själva begravningen.
Begravningsbyrån träder in när det är som
mest krävande och ansvarar för kontakter
med pastorsämbete och Skatteverket för
dödsfallsanmälan, intygsbegäran och
släktutredning, kontakter med sjukvårds
inrättning osv. Utformning och förmedling
av program, döds- och tackannons och
övriga trycksaker är också sådant du får
engagerad hjälp med – liksom bokning
av begravningslokal, officiant, organist,
sångare och andra medverkande.

Viktiga förberedelser
och efterforskningar
En auktoriserad begravningsbyrå hjälper
till med förberedelser som bouppteckning,
testamente, äktenskapsförord och sambo

avtal. Lika viktigt som det är att förbereda
dessa handlingar, lika viktigt är att de
finns tillgängliga den dagen de behövs.
Begravningsbyrån hjälper därför till med
efterforskningar av alla nödvändiga hand
lingar. Har den avlidne varit förutseende
och fyllt i Livsarkivet hos en auktoriserad
begravningsbyrå, så slipper man det ofta
svåra arbetet med efterforskningar.

Försäkringarna som ger
dig extra trygghet
Alla begravningsbyråer som är auktoriserade
omfattas av en ansvarsförsäkring som
garanterar trygghet vid bouppteckning eller
arvskifte. Det finns t o m en försäkring för de
bärare som anlitas av begravningsbyrån. En
annan trygghet som ingår är en garantifond
som ser till att en kund går ekonomiskt och
ideellt skadefri om det skulle uppstå en tvist.

Livsarkivet hjälper
dina närmaste hitta dina
viktiga papper
Vet dina närmaste var de kan hitta dina vik
tiga papper när du inte finns. Auktoriserade
begravningsbyråer erbjuder en kostnadsfri
tjänst som kallas Livsarkivet – ett dokument
som bringar klarhet hos dina närmaste när
det som mest behövs. Du får hjälp att fylla
i och kontinuerligt uppdatera ditt exemplar
av Livsarkivet. Sedan förvarar och bevakar
begravningsbyrån dokumentet under hela
din livstid.

Familjsesidan.se hjälper dig
underrätta anhöriga och vänner
Vill man annonsera i fler tidningar än lokal
tidningen kan det bli orimligt dyrt. Anlitar
du en auktoriserad begravningsbyrå får du
automatiskt – utan extra kostnad när du

annonserar i lokaltidningen – tillgång
till Familjesidan.se. Med en annons på
Familjesidan.se kan du nå alla – var de
än befinner sig i världen.

Hur vet jag att begravnings
byrån är auktoriserad?
Det är mycket enkelt; varje begravngingsbyrå
som är auktoriserad av Sveriges Begravnings
byråers Förbund har en väl synlig skylt med
vår välkända auktorisationssymbol – som du
ser på framsidan.

Vill du veta mer om
auktorisationen?
Vill du ha ytterligare information om
alla de krav som ställs på en auktoriserad
begravningsbyrå går du enklast in på
www.begravningar.se
Du är givetvis också välkommen in till
någon av oss. Det finns ca 400 auktoriserade
begravningsbyråer i Sverige, vilket innebär
att oavsett var i landet du bor har du nära
till en auktoriserad begravningsbyrå.
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Garantin för
rätt hjälp
Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) omfattar 400 auktoriserade
begravningsbyråer vars personal genomgått en omfattande
auktorisationsutbildning. En auktoriserad byrå är ansvarsförsäkrad och
kontrollerad av SBF:s reklamationsnämnd.
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