
Tør du blive udfordret på, om din familie  
har orden i papirerne? 

TELLUS Advokater tilbyder et 

GRATIS FAMILIETJEK 

 

 

 



•  Har du tænkt på hvordan du eller din partner er stillet,  

når den første af jer dør?  

 

•  Hvem skal arve efter dig, hvis du er alene? 

 
• Hvad sker der, hvis du og din partner går hver til sit? 

 
• Hvad skal der betales i skatter og afgifter? 

 
• Hvem får dine livsforsikringer og pensioner? 

 
• Er det nu, du skal overveje et generationsskifte? 

 
 

 

Disse spørgsmål og mange andre  

kan du få svar på i vores  

GRATIS FAMILIETJEK 



Vi gennemgår sammen med dig/jer: 

• Hvordan jeres familie er sammensat. 

• Regler om de økonomiske forhold i et ægteskab og i et  

 papirløst samliv. 

• Formuedeling ved skilsmisse og dødsfald. 

• Forsørgerpligt overfor hinanden og børnene efter en  

 skilsmisse. 

• Børnenes bopæl og samvær efter skilsmisse. 

• Arvelovens regler om arv til ægtefælle, samlever, børn  

 og andre familiemedlemmer. 

• Muligheden for at oprette testamente. 

• Reglerne for udbetaling af forsikringer og pensioner. 

• Generationsskifte i levende live, herunder gaver til  

 børn, børnebørn og svigerbørn. 

• Skatter og afgifter ved dødsfald og ved samlivsophør. 

• Muligheden for at oprette fremtidsfuldmagt eller  

 generalfuldmagt. 

Gennemgangen varer ca. 1 time. Hvis gennemgangen resulterer 
i, at du ønsker oprettet testamente, ægtepagt eller andre 
dokumenter, skal du betale for dette efter vores normale takster.  

   

  

                                           

 

Opslagsbogen for dig, der vil have et 
overblik over de økonomiske konsekvenser 
af at miste sin partner. 

 

Hent og læs bogen på www.tellus.dk — eller hent 
bogen hos TELLUS Advokater i Billund, Herning, 
Holstebro eller Esbjerg. 

 

http://www.tellus.dk/


 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokat 
Lis Daugaard 
LDA@tellus.dk 

Advokat 
Jacob Carl 
JCA@tellus.dk 

Advokat (H) 
Ørn Bergmann 
ORN@tellus.dk 

Advokat (L) 
Jesper Theilmann Jensen  
JTJ@tellus.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokat 
Stephanie Krogh Høgh 
SKH@tellus.dk 

Advokat 
Amanda Vium  
AMV@tellus.dk 

Ejendomsrådgiver 
Erik Jensen 
EJ@tellus.dk 

Advokatfuldmægtig 
Vibe Hjort 
VVN@tellus.dk  
 

 

 

 

 

  

Advokatfuldmægtig 
Maria Frank Jensen 
MFJ@tellus.dk 

Advokatfuldmægtig 
Jannie Brinth 
JBR@tellus.dk 

  

    

mailto:LDA@tellus.dk
mailto:JCA@tellus.dk
mailto:ORN@tellus.dk
mailto:JTJ@tellus.dk
mailto:SKH@tellus.dk
mailto:VVN@tellus.dk
mailto:MFJ@tellus.dk

