Børnetestamente

Underskrevne A og B, begge boende XXX, der er forældre til C, opretter herved følgende børnetestamente

1.

Forældremyndighed og værgemål ved vores død

1.1

Hvis vi begge afgår ved døden, inden vores fællesbørn er fyldt 18 år, er det
vores ønske, at forældremyndigheden og værgemål over børnene skal tillægges:
D (og E)

1.2

Vi ønsker forældremyndigheden tillagt netop denne/disse person(er), fordi vi
anser ham/hende/dem for bedst egnet til at sørge for børnenes pleje og opdragelse.

1.3

Hvis D (og E) ikke ønsker at påtage sig forældremyndigheden, vil vi henstille,
at D (og E) skal bestemme, hvem der ellers skal overtage ansvaret for vores
fælles børn.

2.

Samboende

2.1

Det er vores ønske, at vores livsarvinger skal forblive boende sammen som
søskende, og at der sørges for, at de bevarer kontakten til begge vores familier.

2.2

Vi er bekendt med, at denne tilkendegivelse følges af statsforvaltningen, medmindre hensynet til, hvad der er bedst for vores barn/børn, taler derimod.

3.

Særskilt konto

3.1

Det er vores ønske, at der af friarven til hvert barn skal afsættes et engangsbeløb svarende til 3 gange normalbidragets grundbeløb for det antal fulde må-

neder, der er i perioden indtil barnet/børnene fylder 18 år. Beløbet skal indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut i barnets navn.

4.

Barnets/børnenes forsørgelse

4.1

Værgen skal være berettiget til at anvende op til 3 gange normalbidragets
grundbeløb pr. måned til barnets/børnenes forsørgelse.

5.

Værgemålsbestemmelser

5.1

Vi bestemmer herved i medfør af værgemålslovens § 38, at reglerne i værgemålslovens §§ 28-30 om tilsyn, § 35, stk. 1 om bestyrelse, § 36 om anbringelse og § 39 om formueforbrug ikke skal finde anvendelse på børnenes friarv.

6.

Underskrift

6.1

Dette testamente underskrives af os i 2 eksemplarer og opbevares et sted,
hvor det er sandsynligt, at det kommer frem ved vores død. Hvis en af os ønsker det, oprettes testamentet for notar, således at en udskrift af notarialkontorets arkiv til enhver tid vil have samme gyldighed som originalen.

Dato

__________________________

______________________________

2.

