Hvad mere har man brug for,
når man har hinanden?

... et Familietjek.
Det er selvfølgelig ikke det første, man tænker på, når alt egentlig er lige som det
skal være, men det er trygt og godt at vide, at man sammen har taget stilling til
og højde for ændringer i tilværelsen – de gode såvel som dem, man helst ville have
været foruden.
Typiske scener fra et familieliv: Man finder en partner, køber 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 hjørnesten i et ganske almindeligt liv, og de indtræffer
for mange mennesker 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.

God læselyst.
Danske Familieadvokater
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Hvem har brug for et Familietjek?
Situationer, der opstår akut, bliver der
ofte taget hånd om, men de mere generelle og almene juridiske dilemmaer
er der mange, der glemmer eller gemmer til ’senere’.

•

Følgende spørgsmål kan hurtigt give jer
en fornemmelse af jeres behov:

•

•
•

•
•
•
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Hæfter ægtefæller for hinandens
gæld?
Hvem arver jer, hvis I ikke er gift?

Kan I gifte jer, hvis én af jer sidder i
uskiftet bo?
Hvordan er jeres/dine børn stillet,
hvis du dør?
Hvad sker der med jeres pensioner,
hvis I bliver skilt?
Har du og din samlever lavet en aftale om jeres ejerbolig?
Har det nogen betydning, om I boede i udlandet, da I blev gift?

Og hvordan foregår det?
Familietjekket gennemføres på et
møde med en familieadvokat. I løbet
af den time, som et møde typisk varer,
vil I få en nøje gennemgang af jeres
juridiske situation. Familieadvokaten
besvarer jeres spørgsmål og sikrer, at I
er grundigt informerede, inden mødet
afsluttes med en sammenfatning af
konstaterede problemstillinger og behov. Denne sammenfatning får I efterfølgende i et brev fra familieadvokaten.

I afgør selv, om de foreslåede løsningsmodeller skal gennemføres – og om det
skal ske med hjælp fra den pågældende
familieadvokat. Prisen for et Familietjek
aftales naturligvis på forhånd.
Læs mere og find en familieadvokat tæt
på jer på danskefamilieadvokater.dk
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Vesterbrogade 32
1620 København V
Tlf. 70 27 00 12
www.danskefamilieadvokater.dk
mail@danskefamilieadvokater.dk

Tid til et familietjek?
Hvordan netop jeres familie er stillet i tilfælde af skilsmisse, ulykke eller dødsfald,
kan I blive meget klogere på ved et Familietjek.
Et Familietjek er et møde, hvor familieadvokaten gennemgår alle jeres juridiske
forhold. Her finder I ud af, om der er behov for at oprette ægtepagt om særeje, tegne nye forsikringer, oprette testamente eller børnetestamente – det tager
højst nogle få timer.
Kontakt Sekretariatet på 70 27 00 12 eller find din nærmeste Familieadvokat på
danskefamilieadvokater.dk og aftal et Familietjek allerede i dag. Så kan I undgå
ubehagelige overraskelser i fremtiden.

Danske Familieadvokater er en landsdækkende forening af advokater med speciale i
familieret. Vi rådgiver og bistår private, når de skal løse juridiske spørgsmål og konflikter.

Design og layout: Monokrom. Foto: Mette Johnsen

