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Er din virksomhed sikret, hvis du bliver skilt? 
 
 
Hvis du bliver skilt og ikke har en ægtepagt, skal du dele værdien af din virksomhed med din 
ægtefælle.  
 
 
Ved en skilsmisse skal alt, hvad man som ægtefæller ejer, som udgangspunkt, deles ligeligt. Værdien af din 
virksomhed skal altså også deles med din ægtefælle ved en skilsmisse. Du kan dermed risikere at en skilsmisse 
ikke alene påvirker dit privatliv, men også dit erhvervsliv.  
 
Ønsker du ikke at dele værdien af din virksomhed med din ægtefælle i tilfælde af en skilsmisse, er det 
nødvendigt at oprette en ægtepagt om særeje.  
 
Hvornår kan jeg få oprettet en ægtepagt? 
En ægtepagt kan oprettes, inden du indgår ægteskab, men kan også oprettes efter du har indgået ægteskab. Det 
er derfor aldrig for sent at få sikret din virksomhed. Med en ægtepagt kan I også sikre at andre genstande eller 
at bestemte beløb holdes udenfor en deling ved skilsmisse.  
 
Er I flere ejere af virksomheden?   
Hvis I er flere ejere, er det vigtigt at alle ejere, der er gift, har oprettet en ægtepagt. Du kan som 
forretningspartner risikere, at din partners skilsmisse kan påvirke jeres mulighed for at føre virksomheden 
videre som hidtil.  
 
Skal din pension deles ved skilsmisse? 
Det er vigtigt, at I som ægtefæller er opmærksomme på, at jeres pensioner som udgangspunkt holdes udenfor 
delingen ved en skilsmisse. Har I indrettet jer således, at den ene af jer har indskudt store summer på sin 
pension med hjælp fra den anden, er det værd at overveje, om pensionerne skal deles ligeligt i tilfælde af en 
skilsmisse. Dette kan også aftales i en ægtepagt. 
 
 
Ønsker du mere viden om lige netop din situation tilbyder A.S.K Juridisk Hus en gratis og uforpligtende 
samtale samt 20 % rabat på din ægtepagt. Ring til os på +45 5353 9090 eller send en mail på 
kontakt@askhuset.dk. 
 
 

Din pris for en ægtepagt: 2.396,00 kr. inkl. moms. 
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