DIPOSITAR EN UNA
BÚSTIA DE CORREUS.
NO NECESSITA SEGELL.

Unitat
Universalitat

HERENCIAS Y
LEGADOS
SOLIDARIOS

Voluntariat

902 22 22 92

Independència

HERÈNCIES I
LLEGATS
SOLIDARIS

Neutralitat

www.creuroja.org

Humanitat Imparcialitat

I PER QUÈ NO?

LA SOLIDARITAT,

COM CONTINUAR
AMB EL TEU
COMPROMÍS
HUMANITARI

En el moment de fer testament, hem de prendre
decisions fonamentals sobre la distribució dels
nostres béns.

HERÈNCIES I
LLEGATS
SOLIDARIS
HERÈNCIES I
LLEGATS
SOLIDARIS

HERENCIAS Y
LEGADOS
SOLIDARIOS

UNA ALTRA OPCIÓ DEL TESTAMENT

Una opció és donar els nostres recursos a una
institució humanitària com la Creu Roja, per tal
que es destinin a projectes socials i solidaris

Per tal que la
decisió sigui més
fàcil, la Creu Roja
t’ofereix una Guia
informativa sobre
el procediment a
seguir.

¿Y POR QUÉ NO?
CÓMO CONTINUAR
CON TU COMPROMISO
HUMANITARIO

HERENCIAS Y
LEGADOS
SOLIDARIOS

I PER QUÈ NO?

0870294
Apartat 64003 F.D.
08005 Barcelona

FER TESTAMENT A FAVOR
DE LA CREU ROJA ÉS POSITIU
La institució humanitària destina
les herències, llegats i donacions
a finançar els projectes
especials i humanitaris més
prioritaris en cada moment.
Actualment, l’entitat desenvolupa
diverses accions en la lluita contra
la pobresa:

www.creuroja.org

Humanitat Imparcialitat

Neutralitat

·
·
·
·

902 22 22 92

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

Ajuda alimentària bàsica
Kits de suport social
Programes d’ocupació
Projectes socials a diferents
col·lectius vulnerables: gent gran,
infància, dones, joventut, etc.

humitejar per a enviament tancat
humedecer para envío cerrado

La Creu Roja és titular del fitxer de dades personals registrat a l’Agència de
Protecció de Dades. Llevat que ens contestis informant-nos del
contrari, entenem que consents que les dades que que ens facilites
voluntàriament s’incorporin al fitxer i es tractin de manera automàtica, i
que també en consents l’ús en totes les activitats i les accions en què
intervingui la institució. T’imformem que pots exercir el dret d’accés,
rectificació i oposició, per a la qual cosa t’has d’adreçar per escrit
a la Creu Roja Espanyola, apartat de correus 1.227, 28080 Madrid.

Província / Provincia
humedecer para envío cerrado

Rebre visita informativa / Recibir visita informativa
Rebre la Guia per correu postal / Recibir la Guía por correo postal
Rebre informació per telèfon / Recibir información por teléfono

SOLICITA
AHORA TU GUÍA

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Al destinar tu
herencia a la
Cruz Roja, mejorarás
la calidad de vida
de las personas
en riesgo de
exclusión social.

Tel. Mòbil / Tel. Móvil

Como entidad sin ánimo de lucro, la institución
humanitaria la Cruz Roja es una persona jurídica y
está capacitada legalmente para recibir herencias y
gestionar su patrimonio.

CP / CP

SERIEDAD Y
PROFESIONALIDAD

Població / Población

Para que la decisión
sea más fácil, la Cruz
Roja te ofrece una
Guía informativa
sobre el
procedimiento
a seguir.

Ayuda alimentaria básica
Kits de soporte social
Programas de ocupación
Proyectos sociales a diferentes
colectivos vulnerables: mayores,
infancia, mujeres, juventud, etc.

Tel. Fix / Tel. Fijo

Una opción es donar nuestros recursos a una
institución humanitaria como la Cruz Roja, para
que se destinen a proyectos sociales y solidarios.

·
·
·
·

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO

Es el momento de hacer testamento, hemos de
tomar decisiones fundamentales sobre la distribución
y el destino de nuestros bienes.

902
222
292

Actualmente, la entidad desarolla
diversas acciones en la lucha contra
la pobreza:

Cognoms / Apellidos

OTRA OPCIÓN DE TESTAMENTO

La institución humanitaria destina
las herencias, legados y donaciones
a financiar los proyectos
sociales y humanitarios más
prioritarios en cada momento.

Nom / Nombre

LA SOLIDARIDAD,

HACER EL TESTAMENTO EN FAVOR
DE LA CRUZ ROJA ES POSITIVO

DADES IDENTIFICATIVES / DATOS IDENTIFICATIVOS

En destinar la teva
herència a la Creu
Roja, milloraràs la
qualitat de vida de
les persones en risc
d’exclusió social.

SOL·LICITA
ARA LA TEVA GUIA

Full de petició d’informació / Hoja de petición de información

Com a entitat sense ànim de lucre, la institució
humanitària de la Creu Roja és una persona jurídica
i està capacitada legalment per rebre herències i
gestionar el seu patrimoni.

¿Y POR QUÉ NO?

cortar y separar

SERIETAT I
PROFESSIONALITAT

Domicili, Núm., Escala. Pis, Porta / Domicilio, Núm., Escalera, Piso, Puerta

humitejar per a enviament tancat

