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Ægtepagt
Undertegnede Ole Olsen, født d. 01-01-80, og medundertegnede Lis Olsen, født d. 02-02-80, begge
boende Blomstergade 1, 4100 Ringsted, der begge er myndige, opretter herved følgende ægtepagt:

§1
Særejets type og omfang
1.1 Særejets type og omfang for Ole Olsen
Alt, hvad Ole Olsen ejer ved ægteskabets indgåelse, samt alt, hvad Ole Olsen erhverver under ægteskabet, skal
tilhøre Ole Olsen som skilsmissesæreje og derfor ikke deles i tilfælde af separation eller skilsmisse.
1.2 Særejets type og omfang for Lis Olsen
Alt, hvad Lis Olsen ejer ved ægteskabets indgåelse, samt alt, hvad Lis Olsen erhverver under ægteskabet, skal
tilhøre Lis Olsen som skilsmissesæreje og derfor ikke deles i tilfælde af separation eller skilsmisse.
1.3 Indtægter og surrogater for Ole Olsen og Lis Olsen.
Indtægterne, samt hvad der træder i stedet for Ole Olsens særeje jf. § 1.1 skal være skilsmissesæreje.
Indtægterne, samt hvad der træder i stedet for Lis Olsens særeje jf. § 1.2 skal være skilsmissesæreje.

§2
Øvrige bestemmelser
2.1 Vor aftale om rent skilsmissesæreje er ikke til hinder for, at vi under ægteskabet køber ejendele i sameje,
således at vore respektive andele skal tilhøre hver af os som skilsmissesæreje som anført i § 1.

§3
Den enes død

3.1 Såfremt manden måtte blive længstlevende, skal de ejendele der tilhører ham som skilsmisse særeje blive
delingsformue, hvor hustruens skilsmissesæreje skal være fuldstændigt særeje. Såfremt hustruen bliver
længstlevende, skal de ejendele der tilhører hende som skilsmissesæreje blive fuldstændigt særeje, hvor
mandens formue skal blive delingsformue.
3.2 Indtægterne af hustruens særeje, samt hvad der træder i stedet for særejet, skal også være fuldstændigt særeje
for hustruen.

§4
Samtidig død
4.1 Hvis vi dør samtidigt, skal de ejendele, som tilhører hustruen som skilsmissesæreje blive fuldstændigt særeje
og de ejendele der tilhører manden som skilsmissesæreje skal blive delingsformue.

§5
Særejefortegnelse
5.1 Hvis blot en af os ønsker det, opretter vi en særskilt fortegnelse over de vigtigste af de ejendele, som vi hver
især ejer på nuværende tidspunkt.
5.2 Hvis blot en af os ønsker det, opretter vi hvert år senest seks måneder efter udgangen af et indkomstår tillige
en ajourført fortegnelse eventuelt i form af et tillæg over de ejendele, som var særeje for hver af os ved
udgangen af indkomståret.
5.3 Ovennævnte fortegnelser opretter, daterer og underskriver vi i to enslydende eksemplarer, og vi opbevarer hver
for sig et eksemplar af fortegnelserne på hensigtsmæssig måde, da vi er bekendt med, at fortegnelserne kan få
bevismæssig betydning for afgrænsningen af vore respektive særeje.

§6
Tinglysning
6.1 Denne ægtepagt skal for at blive gyldig underskrives af os personligt og tinglyses i Den Digitale Personbog
(www.tinglysning.dk).
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