Ta vara på livets stora
händelser. Så tar vi hand
om juridiken.

Välkommen att göra din
värld lite tryggare.
Många av de viktiga stunderna i livet, som att

skapsförord, samboavtal och testamente till råd-

gifta sig, få barn, flytta utomlands eller förlora en

givning och information om trygghet för dina

anhörig, innebär juridiska frågor som har stor

barn, skattefrågor och regler om du ska flytta

betydelse för dig och din familj. Då är det viktigt

utomlands. Självklart företräder vi dig vid rätts-

att ta hjälp av en erfaren jurist, som ser till att

processer inför domstol och myndigheter.

ordna precis den trygghet du behöver och vill ha.
Som Sveriges största familjejuridiska byrå finns
Vi på Familjens jurist finns till för att ta hand om

vi alltid nära och är alltid enkla att nå, oavsett var

alla ekonomiska och rättsliga frågor som rör pri-

du bor – storstad eller landsbygd, norr eller söder.

vat- och familjeliv. Från dokument som äkten-

Några viktiga frågor!
1

Hur och varför skriver
man äktenskapsförord
och vad ska man tänka

5

Hur skriver man testa
mente och hur förvarar
man det tryggt?

9

på?

2

Vad gäller för underhåll
och vårdnad av gemen-

6

skilsmässa?

3
4

Hur gör man bouppteck-

7

gemensamma bostaden

ett dödsbo?

parterna inte kan betala

Vad händer om arvingar
är oense om egendom
eller fördelning?

10

Vilka regler gäller för

11

Hur kan jag få stöd i en

bodelning vid skilsmässa
eller dödsfall?

Hur hanteras försäkringar i samband
med separation och
dödsfall?

vid en separation?

ning och deklaration för

är sambo och en av
sina skulder?

samma barn vid

Vem har rätt till den

Vad kan hända om man

rättsprocess, vem kan
företräda mig i en
vårdnadstvist?

8

Hur löser man arvs
frågor på bästa sätt när
man har särkullbarn?

12

Gäller svensk arvsrätt
även om vi bor i
Spanien?

Våra 190 kunniga med
arbetare gör skillnad.
När du anlitar oss får du enkelheten och trygg

följer alltid Allmänna Reklama
tionsnämndens

heten i en personlig kontakt, samtidigt som alla

rekommendationer.

våra jurister har tillgång till hela den samlade
kompetensen hos våra 190 anställda. Våra juris-

Att vi har kunskap och medarbetare som gör

ter har tillgång till den modernaste IT-teknolo-

skillnad för många människor märker vi bland

gin t ex genom att alltid vara uppkopplade mot

annat genom att vi blir fler medarbetare för varje

de största juridiska databaserna. Vi lägger stor

år. Även du kan vända dig till oss för att göra livet

vikt vid att alla medarbetare ska ha gedigen ut-

tryggare och enklare – i sorg, glädje och allt där-

bildning och ger även löpande kompetens-

emellan.

utveckling, för att vara rätt rustade att ge kvalificerad juridisk rådgivning.
Förutom grundläggande eller högre juristexamen
har många av våra jurister yrkeserfarenhet från

Vi ger dig all
vår samlade
kunskap
i ett personligt
bemötande.

domstolar och myndigheter
som Skatteverket och Kronofogdemyndigheten och/eller
från olika advokatbyråer,
banker

och

försäkrings-

bolag. Det ger oss en bredd
av expertis och erfarenhet,

som gör att vi kan handlägga även komplicerade
ärenden snabbare och med högsta kvalitet. Vår
storlek gör att vi dessutom kan hjälpa klienter på
flera olika språk.
Men i slutändan är det våra klienter som avgör
om vi gör ett bra jobb, och vårt främsta mål är att
varje klient ska bli nöjd. Därför jobbar vi bland
annat med interna revisioner, kundundersökningar och en särskild kundombudsman. Självklart har vi omfattande ansvarsförsäkring, och vi

Hela Sveriges juristbyrå.
Vi på Familjens jurist har valt att arbeta huvudsakligen med familjejuridik. Vi har utvecklats från
Fonus Juridik och idag omfattar verksamheten allt
inom familjejuridik och de flesta övriga vardagsjuridiska situationer man kan tänka sig.
I maj 2002 startade det första Familjens juristkontoret i Göteborg med affärsidén att ge privatpersoner enkel, personlig och lättillgänglig hjälp
med alla de juridiska frågor som gör vardagen
enklare och tryggare.
Vi har lyckats bra eftersom vi är Sveriges största
familjejuridiska byrå. Med 35 kontor på 30 orter
i landet, från Malmö till Luleå, och 190 anställda
som tillsammans tar hand om runt 20 000 ärenden varje år.
Välkommen till Sveriges största jurist
byrå inom familjejuridik – din hjälp vid
livets stora händelser.

Läs mer i våra specialfoldrar
om sambo, skilsmässa, äktenskap och bouppteckning.

www.familjensjurist.se

