
 

1. Har vi styr på, om der skal være særeje 

eller fælleseje i vort ægteskab? (Ægte-

pagt om særeje) 

2. Skal vore pensioner gøres til fælleseje 

og deles med den anden i tilfælde af 

skilsmisse? (Pensionsægtepagt)  

3. Har vi styr på, hvem der skal arve efter 

førstafdøde, og hvem der skal arve 

efter længstlevende? (Testamente)  

4. Skal arven til vore børn gøres til 

særeje for dem? I så fald skal denne 

arv ikke deles med barnets ægtefælle i 

tilfælde af en skilsmisse. 

5. Har vi styr på, hvad der skal ske, hvis 

en af os bliver alvorligt syg? 

(Generalfuldmagt eller 

fremtidsfuldmagt)  

6. Hvem skal have d 

7.  18 år? (Børnetestamente) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

En tryghedspakke er en 

god investering, som 

skaber sikkerhed og 

tryghed for hele familien. 

www.paulex.dk 
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TIL  

ÆGTEFÆLLER 

Videbæk 
 

KONTAKT OS: 

Advokathuset Bliddal  

Bredgade 20                                  

6920 Videbæk 

Spørg efter advokat Lotte Bliddal 

eller sagsbehandler Luise V. Andersen 

 

 
 

Tlf: 97 17 22 44 
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Tjekliste for ægtefæller 

1. Har vi styr på, om der skal være særeje 

eller fælleseje i vort ægteskab? (Ægte-

pagt om særeje) 

2. Skal vore pensioner gøres til fælleseje og 

deles med den anden i tilfælde af 

skilsmisse? (Pensionsægtepagt)  

3. Har vi styr på, hvem der skal arve efter 

førstafdøde, og hvem der skal arve efter 

længstlevende? (Testamente)  

4. Skal arven til vore børn gøres til særeje 

for dem? I så fald skal denne arv ikke 

deles med barnets ægtefælle i tilfælde af 

en skilsmisse. 

5. Har vi styr på, hvad der skal ske, hvis en 

af os bliver alvorligt syg? (Generalfuld-

magt eller fremtidsfuldmagt)  

6. Hvem skal have forældremyndigheden 

over vore børn, hvis vi dør, inden bør-

nene bliver 18 år? (Børnetestamente) 

 

 



BAGGRUND 

Når I er gift, er der mange lovregler, som regulerer 

jeres ægteskab i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald. 

Selvom der er regler på området, bør I overveje 

følgende 3 situationer:  

1. Hvad skal der ske i tilfælde af dødsfald? 

  

2. Hvad skal der ske i tilfælde af skilsmisse?  

 

3. Hvad skal der ske i tilfælde af alvorlig 

sygdom?  

 

Vigtige dokumenter I tilfælde af dødsfald?  

Testamente  

Ægtefæller arver automatisk hinanden. Ønsker I, at 

den længstlevende af jer skal arve mere, end hvad 

loven siger, skal I lave et testamente. Ønsker I, at 

arven til børnene skal være skilsmissesæreje, eller 

ønsker I en helt anden deling af arven, end loven 

foreskriver, bør I oprette et testamente. 

Børnetestamente  

Har I børn, gør I jer måske nogle tanker om, hvem 

der vil være bedst egnet til at tage vare på jeres børn 

i tilfælde af, at der skulle ske jer noget. Et 

børnetestamente vil være jeres tilkendegivelse til 

offentlige myndigheder om, hvem det offentlige bør 

overlade jeres børn til, når der skal vurderes på,  

hvad der vil være bedst for dem. 

 

I tilfælde af skilsmisse?  

Ægtepagt om særeje  

Hvis den ene af jer ejer meget mere end den anden, 

da I giftede jer, eller hvis den ene af jer står til at 

arve en større formue, eller en af jer er selvstændig, 

bør I overveje, om det er rimeligt at gøre formuen til 

særeje. I så fald skal man ikke dele alt med sin 

ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.  

Pensionsægtepagt  

Hovedreglen er, at man ikke deler sin sædvanlige 

pension ved skilsmisse. Ønsker I en ligedeling af 

pensionerne, kan I oprette en ægtepagt, hvor jeres 

pensioner gøres til en del af formuedelingen. 

 

 

I tilfælde af alvorlig sygdom?  

Fremtidsfuldmagt  

Du kan give fuldmagt til, at en anden tager sig af 

dine forhold, hvis du bliver syg eller svækket. Bør du 

oprette en fremtidsfuldmagt eller en vedvarende 

fuldmagt? Fremtidsfuldmagten kan oprettes på 

borger.dk eller vi kan bistå dig. Den skal tinglyses, 

og den skal underskrives for notaren. Når 

fuldmagten træder i kraft, skal den, som får 

fuldmagt, opbevare kvitteringer for sine 

dispositioner på dine vegne.  

En vedvarende fuldmagt  

En sådan skal hverken tinglyses eller underskrives 

for notaren. Der skal ikke laves noget regnskab. 

Fuldmagten er en aftale mellem dig og den, som skal 

være din fuldmagtstager. Den vedvarende fuldmagt 

kan træde i kraft nu eller i fremtiden.  

Få oprettet en fuldmagt 

Når du har modtaget rådgivning fra os, kan du tage 

stilling til, om du har behov for en fremtidsfuldmagt 

eller en vedvarende generalfuldmagt. 

 

 

Hvad er næste skridt?  

1. Kontakt os med henblik på at få tilsendt 

eller udleveret relevante skemaer til jeres 

udfyldelse.  

 

2. Udfyld skemaerne med de ønskede 

informationer og returner skemaerne til os.  

 

3. Vi udarbejder herefter dokumenterne i 

udkast og sender disse til jer for jeres 

nærmere gennemgang og interne drøftelser.  

 

4. I aftaler et møde med os, og på mødet 

gennemgår vi dokumenterne sammen, 

svarer på spørgsmål og foretager eventuelle 

rettelser.  

 

5. Dokumenterne underskrives. En 

fremtidsfuldmagt underskrives dog 

hjemmefra med MitID.  

 

6. I kører selv forbi en notar og skriver 

testamentet under (det koster 300 kr. i gebyr 

til statskassen).  

 

7. I modtager til sidst alle dokumenter fra os 

sammen med en regning. 

Hvad koster det?  

En tryghedspakke koster fra kr. 9.375,- inkl. moms 

afhængig af mængden af dokumenter og den 

individuelle rådgivning. En tryghedspakke er en 

investering i jeres ægteskab og giver tryghed, hvis 

uheldet er ude i tilfælde af død, sygdom eller 

skilsmisse. Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, 

hvis I ikke har taget stilling til disse vigtige ting, 

inden noget alvorligt rammer jer. 


