Prisinformation
Rådgivning och testamente

Din mest värdefulla handling?
Precis som vi alla lever våra liv olika blir förutsättningarna för en arvsfördelning olika.
Lagstiftningen har en “standardmall” som inte passar alla. Att planera och skriva ett testamente är därför
i många fall viktigt för att skydda sina nära och kära eller för att fördela som man själv tycker känns rätt.
Gällande timdebiteringstaxa finner du på vår hemsida gotmars.se.
Testamentet är inte, som det kan förefalla, ett enkelt pappersdokument. Få dokument har sysselsatt
jurister och skapat osämja i familjer som undermåliga testamenten.
Att upprätta ett testamente skall, enligt vår mening, säkerställa att ens vilja i så stor utsträckning som
möjligt kan bli verkställd, utan att skapa onödiga tvister. I verkligheten är det inte alltid så.
För detta krävs några moment:
En ordentlig utredning om förutsättningar, tidigare arv, enskild egendom, släktförhållanden.
Att man går igenom alternativa scenarier för att täcka upp för t.ex en testamentstagare är 		
avliden.
Ett bra och individuellt formulerat testamente som inte ger utrymme för tolkningsproblem.
Vi undviker gärna schabloniserade formuleringar och mallar för att istället i klartext konkret
skriva ut vad om skall ske. En vanlig källa till tolkningsproblem är ej lagstadgade uttryck som
“fri förfoganderätt” och “orubbat bo”, vilka olika tolkningsmöjligheter.
En utbildad och inom ämnesområdet kunnig jurist med erfarenhet av boutredningar och
testamentstolkning.
När vi upprättat ett testamente skall du känna en trygghet i att det kan verkställas som du har tänkt.
Beroende på hur omfattande utredning som krävs inför testamentsskrivningen påverkas kostnaden.

Prisexempel
Moment som vanligen förekommer
Första träff, rådgivning, genomgång av förutsättningar och tankar
Kompletterande utredning
Utformning av testamentet
Avstämning med ytterligare en jurist
Fortlöpande kontakter
Avslutande träff med undertecknande och bevittning

Enkel 3.000 - 3.500 kr
Mellan 3.500 - 6.000 kr
Omfattande 6.000 kr -

Prata med någon av våra jurister för närmare bedömning. Vi lämnar en tidsredovisning över den tid som
läggs ner. Götmars Juridik debiterar för den faktiska tidsåtgången. Om testamente utformas i samband
med att Götmars Juridik ger ytterligare rådgivning eller upprättar andra handlingar blir ofta
tidsåtgången mindre. Götmars Juridik debiterar för rådgivning och nedlagt arbete, inte för handlingen
som sådan.

