Znajdź wolną chwilętylko dla siebie.

Czym jest CZERWONATECZKA?

Pozwól sobie na refleksję, co się stanie,
kiedy Cię zabraknie?

CZERWONA TECZKA to miejsce, w którym umieścisz wszystkie
istotne informacje na temat tego, co należy zrobić po Twojej
śmierci. To przewodnik dla Twoich bliskich: dokumenty
i wskazówki, które w przyszłości pomogą im sprawnie działać
i zadbać o wszystkie sprawy. Przygotowanie takiego zbioru to
przejaw miłości i troski o tych, którzy zostaną. Zrób ją już dziś.
Zabezpiecz bliskich na wypadek swojej śmierci.

W ciągu całegożycia załatwiasz tak
wiele spraw, gromadzisz majątek,
podpisujesz dokumenty, podejmujesz
zobowiązania. Masz swoje marzenia,
preferencje, przekonania i wyrażasz
własną wolę. Śmierć zawsze
przychodzi niespodziewanie.

Comożesz umieścić w CZERWONEJ TECZCE?
PoTwojej śmierci wszystkimi tymi
rzeczamibędą musieli zająć sięTwoi
bliscy. Czy pogrążeni w smutku będą
wiedzieli, jak postępować,cotrzeba
załatwić, jak wypełnić Twoją wolę?

Wszystko, co jest ważne i będzie niezbędne, jeśli Cię zabraknie.
Możesz umieścić tu oryginały dokumentów lub informacje, gdzie
można je odszukać. Poniżej znajdziesz praktyczne podpowiedzi,
ale to Ty zdecyduj, co umieścisz w swojej czerwonej teczce.
MAJĄTEKI ZABEZPIECZENIA
Ubezpieczenie: nr polisy, nazwa ubezpieczyciela, osoba
uposażona
Konta bankowe: nazwa banku, nr rachunku, osoba uposażona
Środki ulokowane w funduszach TFI, OFE, IKE, IKZE
Akcje i obligacje w domach maklerskich
Akty notarialne własności nieruchomości, zasady zarządzania
nieruchomością
Dokumenty samochodu i jego ubezpieczenia, zapasowe
kluczyki
Oszczędności: informacja o miejscu ulokowania
Umowy kupna, najmu, użytkowania, dzierżawy
ZOBOWIĄZANIA
Lista zobowiązań, kwoty zobowiązań, kontakt do wierzycieli
Kredyty i pożyczki bankowe: nazwa banku, nr rachunku,
kwota do spłaty
Karty kredytowe: nazwa banku, nr karty, kwota zobowiązań
Pożyczki prywatne: kwota zobowiązań, kontakt do wierzycieli
Leasing: nazwa leasingodawcy, nr umowy leasingowej, kwota
zobowiązania
INSTYTUCJE, W KTÓRYCH NALEŻY ZGŁOSIĆ ZGON
Wspólnota mieszkaniowa / spółdzielnia, dostawca energii,
dostawca gazu, dostawca Internetu / TV, operator sieci
komórkowej, urząd miasta lub gminy

SPRAWY ZAWODOWE
Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności: NIP;
REGON; dokumenty spółek; kontakt do firm
współpracujących – księgowych, prawnych; indywidualny
numer podatkowy
Pracodawca: nazwa i kontakt do pracodawcy, podpisane
umowy, ubezpieczenia grupowe
DOSTĘPY CYFROWE
Lista portali społecznościowych
Lista adresów e-mail
Lista dokumentów w chmurze
LOGINY I HASŁA
Dane do logowania lub miejsce ich przechowywania powinny
być zaszyfrowane. Kod powinny znać tylko te osoby, które
poinformujesz o czerwonej teczce.
LISTA OSÓB, KTÓRE MOGĄ POMÓC (np. radca prawny,
notariusz, zaufana osoba)
TWOJE AKTY WOLI
Lista osób, które należy poinformować o Twojej śmierci
Preferencje dotyczące sposobu pochówku, informacja
o miejscu na cmentarzu
Oświadczenie woli wyrażające zgodę na pobranie po
śmierci tkanek i narządów do przeszczepienia.
Własnoręcznie podpisane oświadczenia ułatwią bliskim
osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli.
Więcej informacji na www.poltransplant.org.pl
List pożegnalny z informacją, do kogo jest skierowany
Testament - to sformalizowany dokument o doniosłych
skutkach prawnych. Warto zadbać o precyzję sformułowań
oraz oznaczeń rzeczy i osób. Testament może być
sporządzony notarialnie lub własnoręcznie (w całości
pismem odręcznym, opatrzony datą i podpisem). Przed
spisaniem testamentu warto dowiedzieć się więcej na temat
tego, w jaki sposób go przygotować i jakie ma skutki prawne.
Dyspozycje przekazania wsparcia, np. dla organizacji
pozarządowej, którą wspierasz
Pamiętaj: Czerwonateczka powinna znajdować się w domu.
Przekaż wybranej bliskiej osobie informację o CZERWONEJ
TECZCE i miejscu jej przechowywania.

Warto znaleźć czas i przestrzeń na
rozmowę: co zrobisz, gdy mnie
zabraknie,albo co ja mam zrobić,
gdyby zabrakło Ciebie?
Śmierći rozmowa o niej nie muszą być
obarczonetylko lękiem.
Mogą być wzbogacone zaufaniem
i bliskością, intymnością wynikającą
z tego, że poruszasz te tematy
z osobą, z którą chcesz dzielić
wszystko.
Z kimś, kto ma być z Tobą pod koniec
życia,więc zajmujew nim bardzo
ważne miejsce.
Zaufaj bliskości.

