Vi kan kärlek, död och pengar.

Livsbesiktning®
- en analys av din familjejuridiska situation.
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank erbjuder dig som kund ta del av
Årets banktjänst 2015 helt utan extra kostnad. I samarbete med
Juristbyrån genomförs en Livsbesiktning® där vi gör en översyn av
din familjejuridiska situation. En Livsbesiktning® (värde 950 kr)
tar ungefär 30 minuter och kan vara ett av dina viktigaste möten.
Välkommen att träffa jur kand Madeleine Åberg från Juristbyrån på
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbanks kontor i Vena, Tuna och Silverdalen.
Boka en kostnadsfri Livsbesiktning® – i samarbete med
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Ring och boka på 0495-50 222
juristbyran.com

Välkommen till oss på Juristbyrån!
Juristbyrån består av ett antal fristående jurister (egna företagare) som arbetar tillsammans under
samma varumärke vilket ger en stark lokal koppling. Juristbyrån riktar sig i första hand till dig som är
privatperson eller småföretagare, och de möjligheter och problem som ligger närmast din vardag.
Exempel på vad vi kan hjälpa till med
• Allmän rådgivning
• Arvskifte
• Bodelning
• Bouppteckning
• Familjejuridik
• Fastighetsrätt
• Gåvobrev
• Köpekontrakt
• Samboavtal
• Testamente
• Äktenskapsförord

Jag började på Juristbyrån 2011 direkt
efter jag tog min Jur kand-examen.
På Juristbyrån har jag givits möjlighet
att kombinera juridiken med givande
möten med människor i olika faser i livet.

Ibland behöver man prata med någon som vet. Välkommen att kontakta oss på telefon 076-008 06 50 så
bokar vi en tid på en ort som passar dig.
Med vänlig hälsning
Juristbyrån
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Madeleine Åberg
Jur kand

Postadress / Box 105, 572 23 Oskarshamn Besöksadress / Enligt överenskommelse
E-post / madeleine.aberg@juristbyran.com Mobil / 076-008 06 50 Webb / juristbyran.com

Värdecheck
Kostnadsfri Livsbesiktning®
Ett unikt erbjudande till dig som kund hos Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank
Vi erbjuder dig en kostnadsfri Livsbesiktning® (värde ca 950 kr), som är en analys av din
familjejuridiska situation och som svarar på frågan vad som händer med dina tillgångar om
du separerar eller avlider. Boka tid på tel. 076-008 06 50 eller madeleine.aberg@juristbyran.com.
Välkommen.

juristbyran.com
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