TESTAMENTE
Hvad enten du er gift, ugift, har børn, bonusbørn eller ingen børn, kan vi rådgive dig om hvilke
konsekvenser dine valg får, for dine arvinger m.fl. Vi kan hjælpe dig med at få skræddersyet et
testamente, der afspejler din sidste vilje, og som tager højde for arvelovens regler.
Hos JuridiskBistand tilbyder vi et standardtestamente til kr. 2.950**, som består af:
§
§
§
§
§

Indledende møde på vort kontor af maksimal en times varighed, hvor vi gennemgår dine
muligheder og ønsker til testamentet
Testamentet udarbejdes af sagkyndige jurister på baggrund af dine oplysninger
2 printede eksemplarer af testamentet, en genpart samt oplysninger om notaren
Afsluttende møde af maksimal en times varighed, hvor testamentet udleveres og vi
sammen gennemgår det.
Booking af tid ved notar.

**Prisen er inkl. moms, dog ekskl. notargebyr, arveafkald mv.
Da intet testamente er ens, kan der være yderligere behov for en række dokumenter eller
særbestemmelser, der ikke er indeholdt i testamentets pris:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Successionsrækkefølge, kr. 1.200
Indboliste, kr. 1.500
Arveafkald, kr. 500 pr. stk.
Samtykkeerklæring, kr. 500 pr. stk.
Yderligere rådgivning, kr. 1.650,00 inkl. moms pr. time pr. påbegyndt kvarter.
Børnetestamente inkl. i testamentet, kr. 500
Ændringer til testamentet efter udarbejdelse, behov for yderligere afholdelse af møder,
eller indhentelse af oplysninger m.m. (afregnes på forbrugt tid pr. påbegyndt kvarter til
vore timepris)
Velgørenhedstestamente kr. 4.700,00 inkl. moms – refunderes ofte af
velgørenhedsorganisationen.
Udkørende testamente kr. 3.950,00 inkl. moms
Afsendelse af testamentet med Postnord m. afleveringsattest kr. 300,00
Kodicil/tillæg til nuværende testamente kr. 1.650,00 (maks. 1-2 ændringer)

Alle priser er opgivet inkl. moms.
Er der behov for flere tillægsydelser finder vi en samlet god pris herpå.
** Såfremt du/I ønsker et møde vedrørende oprettelse af et testamente, men ikke i forbindelse
med mødet igangsætter dette, vil mødet blive afregnet på forbrugt tid til vores timepris kr.
1650,00 inkl. moms pr. påbegyndt kvarter.
Ønsker du alene generel rådgivning herom er vores timepris kr. 1.650 inkl. moms.
Bemærk at testamentet skal underskrives foran en notar. Det koster kr. 300 i afgift, som skal
betales direkte til notaren. Hvis du ønsker det, hjælper vi gerne med at bestille en tid hos
notaren.
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