
Vejen til en tryggere fremtid 
- om at sikre sig selv og 

sin familie  
inden lynet slår ned  

 
Marina de Paoli, chefjurist  

 



Strategi og ledelse   

 
 
 
 



 
Det handler om risikostyring 

 
Det handler om  

RISIKOSTYRING 



Vejen til en tryggere fremtid 
 

Her kunne evt. indsættes ord som: 
 

Lyn, torden, tsunami, orkan 
Ulykker, Kornpriser, dyrlægeregninger 

Rentestigninger, mrsa,   
Ægteskab, skilsmisser, dødsfald 

 
 

Spredt ud over siden ?????? 
Fallit 

Oplægsholder
Præsentationsnoter




Råd nr. 1 

• Ta’ højde for, at I kan komme i økonomiske 
problemer  

     
     
    Og husk  
    Ægtefæller er trods ægteskabet stadig to                   
    selvstændige individer også i økonomisk  
    henseende! 

 



Pas på (,) Skat 

 
Hovedregel 
Ægtefæller hæfter IKKE for hinandens gæld 
 
Undtagelse 
 



Råd nr. 2 

 
 

Andel ægteskaber, der ender i skilsmisse 

Kilde: Danmarks Statistik 

• Husk, at skilsmisse er en reel risiko 

47,25 % (1989) 

44,12 % (2000) 

54,39 % (2014) 



 
I skal sikre jeres 
ægtefælle 

 

I skal sikre jer selv 
og bedriften 
 
 



Særeje for jer selv 
og bedriften  

 



Fælleseje 

Hans         Grethe 
Gård      10.000.000,- kr.  Bil       20.000,- kr. 
- Gæld   6.000.000,- kr.      Lønkonto 30.000,- kr. 
Formue   4.000.000,- kr.  Formue   50.000,- kr. 

 
Efter bodeling 

 
        2.025.000,- kr.         2.025.000,- kr. 



Særeje for jeres ægtefælle 
 
 



Fælleseje 

Hans               Grethe 
Gård 10.000.000,- kr.    Sommerhus 400.000,- kr. 
- Gæld  16.000.000,- kr.     Lønkonto        50.000,- kr. 
Formue - 4.000.000,- kr.      Formue        450.000,- kr. 
 

   Efter bodeling 
 - 4.000.000,- kr.                        225.000,- kr.         
      225.000,- kr.        
   3.775.000,- kr. 



Råd nr. 3 

 
Antal døde i forhold til antal fødsler 

 
 

100 % 

Død 

• Erkend, at døden er uundgåelig 



Få styr på testamentet 

 
 
 
 
 

 

Ægtefælle Børn 

Børnebørn Svigerbørn 

? 



Råd nr. 4 

Nærmeste pårørende 
før 1.1.2008 
 
1. Ægtefællen 
2. Børn 
3. Andre arvinger/boet 
 

Nærmeste pårørende 
efter 1.1.2008 
 
1. Ægtefællen 
2. Samlever (min. 2 år) 
3. Børn 
4. Andre arvinger/boet 

• Vær opmærksom på pensionsordningerne  



2014 pensionsformuen i DK  
     

 3.752,1 milliarder kr.  
 
2014 indbetalinger til pensionsordninger 
 

109,3 milliarder kr. 

Pensionsformuen 



Konklusion i hovedpunkter 
 

1. Ta´ altid højde for økonomiske problemer  
2. Husk, at skilsmisse er en reel risiko 
3. Erkend, at dødsfald er 100 % sikkert 
4. Vær opmærksom på pensionsordningernes 

fortræffeligheder 
 
 
 
 
 



”Værktøjskassen” 

   Ægtepagter       Testamenter        Arveafkald     Ændring  
                 af    
              begunstigelser 

 

     Ægtepagter     Testamenter     Arveafkald   Ændring af  
                  begunstigelser 

 



Vejen til en tryggere fremtid 

 

HUSK 
  

Stillingtagen 
og 

ACTION 
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