Juridiska tjänster

Låt vår jurist
hjälpa dig
Claes Agduhr är jurist hos oss på
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
och han ger dig råd och hjälp.

Information:
2018-01-01

Vi erbjuder dig
juridiska tjänster
Oavsett var i livet du befinner dig kan det ibland vara
bra att få råd och hjälp av en jurist. Det kan röra sig
om många olika saker, Vi har listat de vanligaste här.

Testamente

Samboavtal

Skuldebrev

Bodelning

Genom att skriva ett testamente
säkerställer du hur du vill att dina
tillgångar delas efter det att du
har avlidit. Det är viktigt att alla
formkrav är uppfyllda för att det
ska vara giltigt.

Ett samboavtal kan förhindra
oönskade privatekonomiska
konsekvenser vid separation
eller dödsfall. Genom att skriva
samboavtal går det att undvika
många fallgropar.

När gemensamt boende ska köpas
och olika stora insatser läggs in i
affären bör man skriva ett internt
skuldebrev. Detta för att reglera den
ekonomiska fördelningen mellan
köparna vid en försäljning.

Bodelning kan ske både under
äktenskapet eller vid skilsmässa.
Vi kan hjälpa till med avtal kring det.

Äktenskapsförord

Gåvobrev

Ett äktenskapsförord tydliggör vad
som är enskild egendom efter ingått
äktenskap. Enskild egendom delas
inte vid skilsmässa.
Ett äktenskapsförord blir giltigt då
det registrerats hos Skatteverket.

Gåvobrevet är ett avtal där någon
skänker något till en annan och
det kan handla om såväl saker som
fastigheter. Det finns särskilda krav
på hur man skriver ett gåvobrev och
i några fall ska det också registreras
hos Skatteverket.

Du har väl inte missat att du som Guldkund har 20%
rabatt på våra juridiska tjänster?

Hej, jag heter
Claes Agduhr.
Jag är jurist på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Ring till vår tidsbokning när du har frågor eller
funderingar runt familjejuridik: 0500- 777 000
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