ÆGTEPAGT

Før og under ægteskabet
Når man indgår ægteskab, får man automatisk det, der kaldes formuefællesskab. Formuefælleskab
betyder, at alt hvad I hver især ejede før og under ægteskabets beståen skal deles ved en eventuel
skilsmisse eller dødsfald. Ønsker man at fravige dette, skal der oprettes en ægtepagt. En ægtepagt om
særeje er en skriftlig aftale mellem to ægtefæller som regulerer det økonomiske forhold mellem jer som
ægtefæller.
Hos JuridiskBistand tilbyder vi udarbejdelse af ægtepagt til kr. 3.200 inkl. moms, ekskl. tinglysningsafgift,
som omfatter:
§
§
§
§
§

Indledende møde hvor I får generel rådgivning herom, og hvor vi gennemgår jeres behov herfor
Udarbejdelse af digital/skriftlig ægtepagt af sagkyndige jurister
Afsluttende møde, hvor vi sammen gennemgår indholdet i ægtepagten og underskriver dokumentet
Efterfølgende tinglysning i personbogen, hvortil i øvrigt skal betales kr. 1.750,00 i afgift til SKAT
samt kr. 40 i administrationsgebyr.
Såfremt din ægtefælle ikke er dansktalende, skal der udover den danske ægtepagt også udarbejdes
en version på engelsk – prisen for både den danske og engelskeversion er kr. 5.000,00.
o Såfremt din ægtefælle ikke har dansk cpr.nr. skal der derudover udarbejdes en
tinglysningsfuldmagt kr. 1.650,00 som skal afsendes med afleveringsattest til
tinglysningsretten kr. 300,00.

HVAD ER SÆREJE?
Der findes 3 forskellige former for særeje:
1. Skilsmissesæreje, særejet gælder ved skilsmisse, men ikke dødsfald
2. Fuldstændigt særeje, særejet gælder både ved skilsmisse og ved dødsfald
3. Kombinationssæreje, en kombination af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje
Det er muligt at aftale tidsbegrænsning og aftrapning af særejet, således man over tid får fælleseje, eller
selve særejet mindskes over tid. Det er meget vigtigt at være præcise omkring, hvad der er omfattet af
særejet, herunder indtægter og surrogater. Alt dette vil blive gennemgået på vores møde om oprettelse af
ægtepagt.
Opstår der i, under eller efter processen behov for yderligere afholdelse af møder, ændringer til aftalen,
yderligere undersøgelser, indhentelse af dokumenter mm. betales der på forbrugt tid.
Vores timepris er kr. 1.650 inkl. moms og der afregnes pr. påbegyndt kvarter.
Generel rådgivning m.m.
Opstår der behov for yderligere rådgivning eller ønskes ægtepagten senere ændret faktureres dette efter
forbrugt tid. Vores timepris er i den forbindelse kr. 1.650 inkl. moms og der faktureres efter hvert
påbegyndt kvarter.
Alle priser er inkl. moms men eks. eventuelle afgifter, gebyrer, porto og copalia.
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