
Min Gåva - gåvoförmedling till fonder.

Med Min Gåva kan du som begravningsentreprenör enkelt ta emot, hantera 
och förmedla minnesgåvor över hela Sverige. Vi sköter kontakten med andra 
byråer, förmedlingen av gåvobevis och redovisningen av pengar till fonder.  
Min Gåva är en gåvoförmedlingstjänst godkänd av Finansinspektionen och 
är en fristående del av företaget Bitnet.



Förmedling av minnesgåvor blir enkelt tillsammans med Min Gåva. Tjänsten Min Gåva 
startades av Bitnet 2011 för att underlätta och kvalitetssäkra begravningsbyråers arbete 
med minnesgåvor. Varje minnesgåva får ett unikt serienummer som följer gåvan hela 
vägen från begravningsbyrån till fonden. Serienumret finns på inbetalningskvittot, 
gåvobeviset och den slutliga inbetalningen till fonden. Fonden får även information 
om mottagande byrå, gåvogivare och dödsbo. Med hjälp av serienumret kan 
gåvogivaren när som helst kontrollera gåvans väg till fonden på MinGåva.se.  
 
Att använda Min Gåva ska kännas tryggt både för dig på begravningsbyrån och för din 
kund, därför lägger vi stor vikt vid transparens i vår gåvohantering.  
 
Inga dolda avgifter tas ifrån gåvobeloppet utan en administrativ avgift läggs ovanpå 
gåvobeloppet. Den administrativa avgiften täcker förmedlingskostnader för SPAR, 
bankavgifter och Min Gåvas administration av minnesbladet. Byråer som använder 
Bitnet får tillbaka sex kronor för varje gåva de tar emot och ytterliggare fyra kronor för 
varje gåva de skriver ut. 

Lokala gåvor via byråns hemsida.
Denna funktion erbjuder vi helt kostnadsfritt. 
En gåvomodul placeras på begravningsbyråns 
hemsida, så att era kunder enkelt kan gå in 
på sidan och lämna en minnesgåva till valfri 
fond. Om ni önskar att lägga in lokala fonder i 
systemet så kontaktar ni oss, så hjälper vi er.
 
Kunden väljer en av byråns begravningar 
från en rullista och fyller sedan i valfri fond, 
bladnamn, hälsning och belopp. Swedbank 
står som betalningsförmedlare och erbjuder 
betalning med Swish, kort och direktbetalning. 

Förmedling av gåvor från byrån till hela Sverige.
Denna funktion är till för er som vill kunna erbjuda förmedling av minnesgåvor direkt 
från byrån. Byrån kan då lägga in och hantera minnesgåvor i Bitnet. Ni kan ta emot 
minnesgåvor till byråns egna begravningar, men även minnesgåvor som ska förmedlas 
till utomstående byråer, församlingar eller anhöriga runt om i Sverige.
 
Betalning sker med Swish, kort eller faktura. Ni på byrån väljer själva om ni vill skriva ut 
fakturan. Väljer ni att inte skriva ut fakturan så skickas den automatiskt från Min Gåva 
hem till kunden. Om kunden inte vill betala minnesgåvan direkt på byrån kan ni välja att 
mejla en betallänk - då kan kunden betala med Swish, kort eller direktbetalning i lugn 
och ro hemifrån.  

Gåvohantering med Min Gåva

Till minne av

Förnamn Efternamn
har en gåva lämnats till

Fond
 

Hälsning max 7 rader. 

Avsändare max 2 rader

Gåvobeviset förmedlas av Min Gåva
Serienummer 0000-0000-0000-0000. Följ minnesgåvan på mingava.se

Logga

Bild 640x320 px


