Familieret

Er du sikret godt nok?

Det hedder ikke, hvis jeg
dør, men når jeg dør.
Et testamente skal opdateres løbende,
ikke liggende. For dødsfald i familien kommer desværre ofte uventet og pludseligt.

Mange tror også, at de med fordel kan
vælge at sidde i uskiftet bo. Det er dog
langt fra altid en god løsning.

Derfor er der god grund til at oprette et
testamente, hvor du og din ægtefælle
stilles bedst muligt.

Advokat Anne Koch fra LRP anbefaler derfor alle ægtefæller at oprette testamente,
så de er stillet bedst muligt.

Mange tror, at arveloven sikrer ægtefællen
godt nok. Men det er sjældent tilfældet.

Eksempel
Ægtefællerne Mette og Søren har været gift i 18 år.
De har fælles børn. De ejer i fællesskab hus, bil,
sommerhus samt lidt aktier og obligationer.
Samlet udgør Mette og Sørens formue 2 mio. kr.
Heraf er de 1,8 mio. friværdi i hus og sommerhus.

Uden
testamente

Med
testamente

Søren dør, og Mette ønsker at skifte
boet. Uden testamente skal hun
betale 500.000 kr. til børnene.

Mette og Søren har sikret hinanden
bedst muligt i tilfælde af den enes
død.

De penge har Mette ikke, og derfor
kan Mette blive tvunget til at sidde i
uskiftet bo, og det går ud over hendes frihed.

Søren dør, og Mette ønsker at skifte
boet. Med testamente skal hun nu
kun betale 125.000 kr. til børnene.
Det gør det lettere for hende at bevare sin frihed.

Kan du garantere,
at du aldrig vil finde
en ny kærlighed?
Med et testamente stiller ægtepar sig langt
bedre ved dødsfald, fordi de får større
mulighed for at at skifte boet og have
deres fulde frihed til at komme videre i livet
– også hvis de er så heldige at finde en ny
kærlighed.

Mange vælger samtidig at gøre børnenes
arv til særeje, så arven til børnene er beskyttet ved en skilsmisse. Et testamente,
der sikrer længst levende ægtefælle og
som samtidig gør børnenes arv til særeje,
koster kun 4.800 kr. inkl. moms.

Vores to eksempler viser med al tydelighed, hvorfor flere og flere ægtefæller vælger at oprette testamente – uanset om
de har fælles børn eller dine/mine børn.

Hertil kommer et gebyr til notaren på 300
kr. Det kan slet ikke betale sig at lade være.

lrp.dk

Kontakt

Advokat: Anne Koch
Lad os tage et uforpligtende møde, hvor du og
din ægtefælle kan få beregnet jeres fordel
ved at sikre hinanden med et testamente.
E: ak@lrp.dk
T: 79 25 30 00

