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– Życie się nie kończy, ale się zmienia. Jeśli sporządzimy testament, nawet
po śmierci możemy uczynić wiele dobra– mówi ks. Jerzy Limanówka,
prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl.

CEL PROGRAMU
Program
"BĄDŹ
NIESKOŃCZENIE
DOBRY"
jest skieroway do osób o szczególnej wrażliwości
na biedę innych, które szczególnie troszczą się
o to, by zostawić lepszy świat potomnym.
Hasło Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl to:
"MAMY MISJE DO SPEŁNIENIA"

Jako chrześcijanie wiemy, że każde życie ma sens,
tym większy im bardziej jesteśmy dla innych.
Dlatego chcemy zachęcić Darczyńców, by chcieli
pozostawić po sobie trwały ślad i pomagali bliźnim
nawet wtedy, kiedy ich życie na tym świecie
dobiegnie końca.
Dlatego w asyście prawnika pomagamy sporządzić
testament, by nasi Darczyńcy mieli pewność jak
zostanie rozdysponowany ich majątek po śmierci.
Niestety,
jedynie
13
proc.
Polaków
spisuje
testament. A warto to zrobić,
by czynić dobro w nieskończoność.
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NIESKO Ń CZENIE
DOBRY

Pallotyńska Fundacja
Misyjna Salvatti.pl działa
od 2008 r. Fundatorem jest
Przełożony
Prowincjalny Prowincji
Chrystusa Króla
- Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego Księży i Braci Pallotynów.
Organizacja realizuje
wezwanie świętego
założyciela
Stowarzyszenia,
ks.Wincentego Pallottiego,
który
nawoływał,by BYĆ DOBRYM
W NIESKOŃCZONOŚĆ.

TWOJA POMOC
NAJBARDZIEJ
POTRZEBUJ Ą CYM
B Ę DZIE DZIA Ł A Ć
W NIESKO Ń CZONO ŚĆ
www.salvatti.pl

W 1837 R. W RZYMIE
WYBUCHŁA EPIDEMIA
CHOLERY. WTEDY
ŚW. WINCENTY
PALLOTTI ZAKŁADAŁ
PUNKTY POMOCY
LUDZIOM DOTKNIĘTYM
CHOROBĄ.
Z POWODU MASOWEJ
UMIERALNOŚCI, NAGLE
POJAWIŁO SIĘ MNÓSTWO
SIEROT.
KS. PALLOTTI ZAKŁADAŁ
SIEROCIŃCE,
SZCZEGÓLNIE
DLA DZIEWCZĄT.
DO DARCZYŃCÓW PISAŁ
LISTY, KTÓRE
ROZPOCZYNAŁ SŁOWAMI:
"PROSZONY, PROSZĘ...".

Wielu
znakomitych
Rzymian wówczas
przekazało
na działalność
dobroczynną
swoje majątki
Dzięki nim
"Dzieła
Miłosierdzia"
założone
przez
ks. Pallottiego
funkcjonują
do dzisiaj.
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Prawą ręką
ks. Pallottiego
był rzymski kupiec
Jakub Salvati
którego imię nosi
Fundacja. Był
człowiekiem wielkiej
prostoty i hojnie
wspierał dzieła
miłosierdzia. Działał
na rzecz edukacji
młodzieży, pomagał
chorym, więźniom,
osobom samotnym.
Jak piszą o nim
potomni: stał się
świadkiem żywej
obecności
miłosiernego
Samarytanina
w świecie.
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NASZE DZIEŁA
dom dla dzieci ulicy CASA HOGAR
w Kolumbii

sierociniec w Vutukur w Indiach

ośrodki zdrowia i ośrodki dożywiania
w Rwandzie, Kongo i Kamerunie

szkoła podstawowa w Brobo
na wybrzeżu Kości Słoniowej
szkoła podstawowa w Bivouvue
w Kamerunie

www.salvatti.pl

program stypendialny dla Afrykańczyków, którzy studiują
w swoich krajach

DLACZEGO WARTO SPORZĄDZIĆ TESTAMENT?
- zabezpieczamy los swojego majątku

- zabezpieczamy los tych, których kochamy

- możemy wskazać osoby, którym chcemy powierzyć opiekę nad
naszymi zasobami

www.salvatti.pl

PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONY TESTAMENT:
- upraszcza postępowanie spadkowe

- oszczędza naszym bliskim kłopotów z ustaleniem
spadkobierców
- zapobiega utracie majątku poprzez odebranie go
przez Skarb Państwa czy gminę, jeśli nie mamy
krewnych ani następców prawnych

www.salvatti.pl

1.
Testament może zawierać
dyspozycje dotyczące
majątku tylko jednej osoby.
W przypadku wspólnoty
majątkowej spadkodawca
może rozporządzać tylko
swoją częścią majątku.
2.
Aby sporządzić testament nie
trzeba iść do notariusza, choć
jest to drga najbardziej
formalna.
Dokument można w całości
napisać odręcznie, podpisać
i wskazać na nim datę jego
sporządzenia

3.
Nawet niedatowany zapis
woli będzie ważny, jeśli
nie powstaną wątpliwości
co do tego, czy
spadkodawca był w pełni
świadomy treści swojego
dokumentu oraz czy nie
powstał on wcześniej niż
ewentualne inne
pozostawione testamenty
W szczególnych
wypadkach testament
może być sporządzony
nawet ustnie, w obecności
trzech świadków.

4.
Jeśli zdecydujesz się
dokonać zapisu woli w formie
notarialnej, notariusza
możesz wybrać dowolnie,
według własnego uznania.
Każdy notariusz posiada
uprawnienia do sporządzenia
testamentu. Wystarczy mu
powiedzieć, komu chcesz
przekazać środki finansowe
lub cenne przedmioty,
a notariusz sporządzi
odpowiedni dokument.

Jeśli zdecydujesz się ująć
w swoim testamencie
Pallotyńską Fundację Misyjną
Salvatti.pl, z Twojego majątku
skorzystają ci, którzy
najbardziej tego potrzebują.

Będziesz
NIESKOŃCZENIE
DOBRY!

Do sporządzenia testamentu konieczne są:
Dane osoby sporządzającej testament: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan
cywilny, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości
Dane spadkobierców: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL lub daty
urodzenia, adresy zamieszkania
lub
w przypadku, gdy spadkobiercą jest Fundacja: nazwa Fundacji, numer KRS, numer
REGON, adres siedziby (Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, ul. Wilcza 8, 05091 Ząbki)

TESTAMENT BEZ KŁOPOTU
Zarówno cały testament jak i jego poszczególne zapisy można w każdej chwili odwołać takich zmian może jednak dokonać wyłącznie spadkodawca. Nie można odwołać testamentu
przez pełnomocnika.
Odwołać testament można niszcząc go lub spisując kolejny, w którym wyraźnie zostanie
wskazana przez spadkodawcę jego wola odwołania wcześniejszego testamentu.
Można pozostawić po sobie więcej niż jeden ważny testament. Jeśli nowo powstały
dokument nie zawiera klauzuli o odwołaniu wcześniej sporządzonych, a zawarte w nich
postanowienia nie wykluczają się, wówczas wszystkie sporządzone testamenty są ważne.
Jeśli sporządzone zostały dwa testamenty, a ich treści wykluczają się wzajemnie, ważny
pozostaje ostatni sporządzony testament.

Chcesz uwzględnić w swoim testamencie
Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl masz 3 możliwości:
1. Uczyń zapis, który
zobowiązuje spadkobiercę
do przekazania określonej
rzeczy lub sumy pieniędzy
na rzecz Organizacji

2. Uczyń organizację
jednym
ze spadkobierców

3. Uczyń organizację
jedynym spadkobiercą

KRS 0000 309499
Jeśli zdecydujesz się na przekazanie swojego majątku lub jego części
na rzecz Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl nasz zespół prawników
odpowie na Twoje pytania i doradzi najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.
kontakt:
tel: + 48 602 336 106
+48 698 815 636
mail: salvatti@salvatti.pl

