
FÖRDJUPNINGSMATERIAL LIVSLÅNG EKONOMI

Ska ni göra slut?

Inför slutet av en relation finns det mycket att göra. Här är
några saker att tänka på när du närmar dig slutet på en
relation.

Om du är sambo:

Vad ägde ni innan förhållandet?
Gå igenom vad var och en av er hade med sig in i
samboförhållandet i form av egendom.

Vem äger vad?
Ta fram underlag på vem av er som äger vad. Kvitton, avtal,
banköverföringar och annat underlag.

Lån
Fundera på hur ni ska reglera gemensamma lån om sådana
finns.

Räkna på din nya ekonomi
Undersök hur din ekonomi kommer se ut när ni gjort slut. Du
kanske behöver spara mer än vanligt nu så att du har
pengar för en eventuell flytt. 

Se över dina försäkringar
I vissa försäkringar kan du ange förmånstagare (person
som har rätt till eventuellt försäkringsbelopp), om du
angett din partner kan det vara dags att se över om du vill
att denne fortfarande ska stå som förmånstagare eller inte.
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Se över om ni behöver ett bodelningsavtal
Om ni har samboegendom kan det vara bra att skriva ett
bodelningsavtal. I bodelningsavtalet skriver du och din
partner hur ert bohag och ert gemensamma boende ska
fördelas mellan er. Ta hjälp av en jurist eller advokat för att
säkerställa att avtalet blir juridiskt gällande.

Vill du ha en bodelning?
Inom ett år från separationen måste du meddela din partner
att du vill att bodelning ska ske, annars förfaller din rätt till
bodelning.
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Skilsmässan tar minst 6 månader om…
någon av er bor med och har vårdnaden av ett barn under
16 år, om någon av er motsätter sig skilsmässa eller om ni
ber om det kommer ni få så kallad betänketid. Betänketiden
innebär att ni under 6 månader fortsätter vara gifta,
därefter (och inom ett år) måste ni meddela tingsrätten att
ni fortfarande vill skilja er.

Förbered underlag innan brytdagen.
Dagen tingsrätten registrerar er ansökan om
äktenskapsskillnad kallas brytdagen. Allt som händer efter
det datumet ingår inte i bodelningen. Det största problemet
brukar vara att bevisa vad den andra parten ägde på
brytdagen. Därför kan det vara bra att ta fram underlag på
vad det finns för bankkonton, aktier och pensioner m.m.
innan brytdagen. Det bästa är att ha en öppen dialog under
relationen.

Skriv ett bodelningsavtal!
I ett bodelningsavtal skriver du och din partner ner hur ni
ska dela upp era tillgångar och skulder. Om ni inte skrivit ett
bodelningsavtal kan din partner kräva en bodelning, en
uppdelning av era tillgångar, flera år efter skilsmässan. Ta
hjälp av en jurist eller advokat för att säkerställa att avtalet
blir juridiskt gällande.

Se över dina försäkringar
I vissa försäkringar kan du ange förmånstagare, om du
angett din partner kan det vara dags att se över om du vill
att denne fortfarande ska stå som förmånstagare eller inte.

Om du är gift:


