
Gratis Familietjek. Pas godt på dig og 
din familie.



TYPISKE SCENER FRA et familieliv: Man finder en partner, 
køber en bolig og flytter sammen, lever papirløst, bliver gift, får 
børn, forlader arbejdsmarkedet. Nogle bliver skilt, og mange 
skal på et tidspunkt leve alene, fordi deres ægtefælle dør.

Alle disse begivenheder er hjørnestenen i et ganske almindeligt 
liv, og de indtræffer for mange menensker hver eneste dag. 
Samtidig er det også hændelser, der hver især får juridiske 
konsekvenser - for familien og for den enkelte. Konsekvenser 
man bør kende og indstille sig på. 

Det skal du overveje:
1. Har du og din samlever lavet en aftale om jeres ejerbolig?

- Hvad gør du, hvis du ønsker boligen solgt, og din ex ikke vil 
flytte/sælge?

2. Hvis du og din ægtefælle boede i udlandet, da I blev gift, er 
det som udgangspunkt reglerne i det pågældende land, der 
regulerer jeres formueforhold.

- Ønsker I det, eller vil I have aftalt dansk ret?

3. Skal hele jeres formue deles, hvis I bliver skilt, eller skal 
nogle aktiver holdes uden for ligedelingen?
- Ved oprettelse af ægtepagt kan enkelte aktiver eller hele 
formuen undtages fra ligedeling.

4. Er der stor forskel på din og din ægtefælles pensionsop-
sparing? 
- Med mindre I opretter en ægtepagt, er udgangspunktet, at 
pensionsopsparingerne ikke deles ved skilsmisse

Et Familietjek er selvfølgelig ikke det 
første, man tænker på, når alt egentlig 
er, som det skal være. Det er imidlertid 
trygt og godt at vide, at man sammen 
har taget stilling til og højde for æn-
dringer i tilværelsen - såvel de gode 
som dem, man helst ville være foruden.

5. Hvem skal tage vare på dit barn, hvis du dør, før barnet er 
blevet myndigt?
- Har du ikke truffet bestemmelsen herom, træffer det offent-
lige beslutningen

6. Ønsker du, at arven til dit umyndige barn skal admini-
streres af det offentlige?
- Ved oprettelse af testamente kan du i stedet vælge, at andre 
personer, du har tillid til, skal tage hånd om dit barns formue

7. Skal dit barn dele arven efter dig med en evt. ægtefælle, 
herunder kommende ægtefælle, i tilfælde af skilsmisse? 
- Du kan i et testamente bestemme, at arven skal være bar-
nets særeje

8. Hvem skal ellers modtage arv efter dig? 
- Ved oprettelse af testamente kan du fravige reglerne i 
arveloven

9. Skal du oprette en fremtidsfuldmagt?
- Med en fremtidsfuldmagt har du mulighed for at tage stilling 
til, hvem der skal tage vare på dine personlige og/eller økonom-
iske forhold, hvis du på et tidspunkt er ude af stand til at gøre 
det selv. 

Hvordan foregår et Familietjek?
Familietjekket gennemføres på et møde med en familieadvokat. 
I løbet af mødet vil du/I få en nøje gennemgang af jeres juridiske 
situation. Familieadvokaten besvarer spørgsmål og sikrer, at du/I 
er grundigt informerede, inden mødet afsluttes med en sam-
menfatning af konstaterede problemstillinger og behov. 

Du/I afgør selv, om de foreslåede løsningsmodeller skal gen-
nemføres - og om det skal ske med hjælp fra den pågældende 
familieadvokat.

Et Familietjek er gratis. Beslutter du/I jer for at få oprettet 
testamente, ægtepagt, samejeoverenskomst, fremtidsfuldmagt 
eller lignende, orienterer advokaten om prisen herefter.

Kontakt os
Du er altid meget velkommen til at kontakte os i forbindelse 
med spørgsmål eller rådgivning på telefon 7015 1000 eller 
mail@70151000.dk.
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