Den papirløse partner
Fiskere, der lever papirløst sammen med deres partner, bør alvorligt overveje at
blive gift eller at lave et testamente. For en papirløs partner har ingen rettigheder,
hvis han mister livet.
Ægteskab er den bedste måde, man kan sikre sin kæreste, hvis det går galt en dag.
- Der er god grund til, at par gifter sig, når de har boet sammen i nogle år, og de måske også
har fået børn sammen. For i tilfælde af at manden drukner, står hun og eventuelle børn ikke
godt. Men de kan også have en god grund til ikke at gifte sig.
Det fortæller Bo Ascanius, der er advokat i Esbjerg.
Sikkerhedspakke
Ægteskab giver både mand, kone og børn nogle rettigheder og hermed også sikkerhed. Det
har man ikke automatisk, når man er ugift.
- Ægteskabs- og arve-lovgivningen indeholder en slags sikkerhedspakke. Når man gifter sig,
får man hele pakken, nemlig både den gensidige forsørgelse og den gensidige arveret plus
begunstigelse på forsikringer. Det vil sige, at hvis der sker den ene noget, så står den anden
ikke med håret i postkassen, siger Bo Ascanius og forklarer videre:
- I følge loven er ægtefællen nemlig den nærmeste arving. Derfor tilgår livsforsikringen
ægtefællen. Og ægtefællen overtager også alle andre aktiver – fx hus, bil osv. Og ægtefællen
skal ikke skifte med andre, med mindre der er børn, som han eller hun ikke er forælder til.
Han understreger kraftigt, at det er en myte, at man automatisk har formue-fællesskab og
arver hinanden, hvis man har boet sammen i nogle år.
- Det er ikke korrekt, heller ikke selvom man har boet sammen i 20 år og har børn sammen.
Den er farlig, for mange ugifte kvinder tror, de er sikre, og det er de ikke. De har ingen
rettigheder.

SÅDAN SIKRER DU DIN PARTNER
Hvis man ikke har lyst til at gifte sig, men alligevel gerne vil sikre sin partner, kræver
det lidt papirarbejde. Dels skal man lave et testamente, dels skal man gøre sin
kæreste begunstiget i sin livsforsikring, og dels skal hun eje halvdelen af huset.
Den billigste måde at sikre sin papirløse partner er ved at oprette et gensidigt testamente og
ved at indsætte hende i den pensionsordning, man allerede har – fx gruppelivs- eller
pensionsforsikringer.
Man kan også tegne en krydslivsforsikring, hvor partneren får udbetalt forsikringen, hvis man
dør. Hvis man fx tegner den for et par år, og så i den tid overvejer at blive gift, så er det en
god og rimelig billig løsning.

Men man skal have en helbredserklæring for at kunne tegne forsikringen. Helt billig er den
heller ikke. Prisen bliver højere, jo ældre man er, og jo længere tid, man vil have forsikringen
til at løbe.
Gensidigt testamente
Man får lavet et testamente hos en advokat og får skrevet det under af en notar. I testamentet
skriver man, at den, der lever længst, skal arve mest muligt efter den, der dør først.
Det tager ikke lang tid at lave et skræddersyet testamente, og prisen ligger omkring 2.000,-.
Som advokat Bo Ascanius udtrykker det:
- Det er ikke prisen, der skal afholde folk fra at skrive testamente. Faktisk kan det blive meget
dyrere i den sidste ende ikke at lave det.
Han råder også folk fra at lave testamentet selv hjemme på køkkenbordet og med naboen som
vidne. For der er alt for mange formaliteter, der kan gå galt.
Livsforsikringen
Bo Ascanius råder også fiskere til at gøre deres papirløse kærester begunstiget i deres
livsforsikring.
Det gør man ved at ringe til forsikringsselskabet og få assurandøren til at sætte kærestens
navn ind i policen. Så laver han et tillæg til policen, hvor der står, at hun er begunstiget. Det
koster ikke noget - måske 25,- til et stempel.
- Hvis man ikke foretager sig noget, og der bare står ”nærmeste pårørende” i policen, så er
det børnene. Men børnene har ingen fornøjelse af, at de og moderen må gå fra hus og hjem og
hutle sig igennem deres barndom, og de så får udbetalt en million på deres 18 års fødselsdag.
Der er derimod brug for de penge til børnene, mens de vokser op, forklarer han.
Hun skal eje halvdelen af huset
Hvis man er gift, ejer man huset osv. sammen. Hvis manden dør, får konen det hele. Bo
Ascanius gør dog opmærksom på, at det ikke altid er en fordel at have formue-fællesskab.
- Det er langt mere fornuftigt, at konen fx ejer huset, og manden ejer skibet. For det er ham,
der har den risiko-betonede virksomhed, siger han.
Hvis man ikke er gift, men gerne vil sikre kæresten, skal hun eje halvdelen af huset.
- Når man ikke er gift, bør man virkelig nøje overveje hvem, der skal eje hvad. Og det er
væsentligt, at begge parter ejer halvdelen af det, de har slæbt sammen, ellers står den ene af
dem skidt den dag, det ramler, forklarer han.
Hvis de papirløse har lavet et testamente, er hun ikke kun sikret sin egen halvdel af huset,
men også det halve af hans halvdel. Hvis der er børn, skal hun nemlig skifte med dem. Det
betyder, at børnene arver halvdelen af det, han efterlader sig. Alt i alt tilkommer en fjerdedel
af huset børnene. Og de penge skal hun finde og sætte ind på en konto til dem - også selvom
de er under 18.

Hans formue
Det er dog ikke i alle tilfælde, at Bo Ascanius råder folk til at lave testamente og have
fælleseje.
- Hvis han fx har fisket, siden han var 16, har tjent godt og ejer et hus, der er rimeligt
gældfrit, og hun så flytter ind uden det dog er meningen, at de vil gifte sig, skal hun så arve
efter ham?, spørger han. For der kan også være en god grund til, at folk ikke sikrer hinanden
og laver testamente og fælleseje.
- Papirløse par skal blot tænke sig godt om og overveje, hvad der skal ske den dag, han ikke
kommer hjem. Skal hun bare pakke sine ting og rejse? Eller har de boet sammen i så lang tid
sammen, at hun skal have noget med sig?

FAKTABOKS
Sådan sikrer du din papirløse partner
1. Lav et gensidigt testamente
2. Gør hende begunstiget i din livsforsikring
3. Hun skal eje halvdelen af huset

Artiklen har været bragt i Fiskeri Tidende under "Miljø og sikkerhed"

