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ZACHOWEK

1

CO TO JEST
ZACHOWEK I CO O
NIM WARTO WIEDZIEĆ

KTO JEST
UPRAWNIONY DO
ZACHOWKU

3

KIEDY NIE TRZEBA
BĘDZIE ZAPŁACIĆ
ZACHOWKU

adwokat-kalczuga.pl

2

ZACHOWEK
jest uprawnieniem (a nie prawem), które chroni
najbliższych krewnych spadkodawcy ,
którzy nie zostali powołani do spadku w
drodze testamentu lub gdy zostali pominięci
przy
dysponowaniu
majątkiem
przez
spadkodawcę za jego życia.
adwokat-kalczuga.pl

KOMU
PRZYSŁUGUJE
ZACHOWEK

ZSTĘPNYM SPADKODAWCY
czyli jego dzieciom,

UWAGA

01

Zachowek

a gdyby którekolwiek z nich nie
przeżyło spadkodawcy, zachowku
mogą żądać dalsi zstępni tj.
wnuki, prawnuki itd.;

nie należy się,
jeśli została orzeczona
przez sąd separacja
albo
trwa sprawa o
orzeczenie i nie doszło

MAŁŻONKOWI spadkodawcy, o
ile w chwili śmierci nie
02

pozostawał ze
zmarłym w separacji

do formalnego jej
orzeczenia

RODZICOM spadkodawcy, ale
tylko w wypadku gdy
03

spadkodawca nie
miał dzieci i rodzice byliby
powołani do spadku z ustawy.
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Prawo do zachowku jest
wynikiem więzi rodzinnej,
która
łączy
osobę
uprawnioną do zachowku
ze spadkodawcą

Zachowek nie
zależny
od
spadkodawcy

jest
woli

Zachowek pozwala na
uzyskanie
określonych
korzyści
związanych
z
tym, że nie otrzymaliśmy
spadku, a mamy do niego
prawo

Zachowek to forma
zabezpieczenia
na wypadek, gdyby
zmarły zapisał cały
swój majątek osobom
spoza rodziny
adwokat-kalczuga.pl

KTO MUSI
ZAPŁACIĆ
ZACHOWEK

01

SPADKOBIERCY

UWAGA
#
Zachowek jest zawsze roszczeniem
pieniężnym;

ZAPISOBIORCA

#
Faktyczne
roszczenie pojawia się gdy uprawniony do

02

WINDYKACYJNY

zachowku nie
otrzymał odpowiedniej wartości
zachowku od spadkodawcy
#
Odpowiedzialność
spadkobierców jest proporcjonalna do
udziału w spadku

OBDAROWANY
POPRZEZ
03

UMOWĘ
DAROWIZNY
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W jakiej wysoko ci przysługuje
zachowek? Jak go wyliczy ?
Wysokość zachowku jest zależna od części majątku, która
przysługiwałaby spadkobiercy, gdyby podlegał dziedziczeniu
ustawowemu. W każdym przypadku należy precyzyjnie
określić wartość majątku, który podlega dziedziczeniu, a także
środki, które spadkobierca przyjął na poczet przyszłych
korzyści.
Osoba uprawniona do zachowku może żądać 1/2 lub 2/3
wartości tego, co by jej przypadło na mocy dziedziczenia
ustawowego.
Wartość zachowku zróżnicowana jest w zależności od sytuacji
życiowej pominiętego spadkobiercy.

Zachowku wynoszącego
2/3
wartości schedy spadkowej
może żądać osoba, która
jest trwale niezdolna do
pracy albo dziecko, wnuk
lub prawnuk który nie
ukończył 18 roku życia.

Pozostałym osobom
uprawnionym do
zachowku, przysługuje
1/2
udziału spadkowego, który
otrzymałaby w sytuacji
dziedziczenia ustawowego
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Zachowek jest zawsze
roszczeniem pieniężnym.
Mówiąc
o
zachowku,
trzeba wiedzieć, że będzie
to
zawsze
określona
kwota pieniędzy

Faktyczne
roszczenie
pojawia się w momencie,
gdy
uprawniony
do
zachowku nie otrzymał
odpowiedniej
wartości
zachowku
od spadkobiercy

Ma on wówczas prawo do
żądania zapłaty przez
pozostałych
spadkobierców, którzy na
byli majątek spadkowy
określonej kwoty
pieniężnej

Jeżeli
zadośćuczynienie
związane z zachowkiem
ma być wypełnione w
sposób
odmienny,
to
można to zrobić jedynie,
jeśli zgodzą się na to
wszyscy zainteresowani
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Przedawnienie
zachowku
następuje
po 5 latach od
ogłoszenia
testamentu.
Jeśli testamentu
nie sporządzono,
okres 5 lat
liczymy od chwili
otwarcia spadku.
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JAK UNIKNĄĆ
ZAPŁATY
ZACHOWKU

01

WYDZIEDZICZENIE

02

UMOWA DOŻYWOCIA

UWAGA
#
Jeżeli darowizna, będąca
podstawą żądania zachowku
została dokonana nie więcej niż 10

ZAWARCIE UMOWY O

lat przed śmiercią spadkodawcy,

ZRZECZENIE SIĘ

nie trzeba płacić od niej zachowku

03

DZIEDZICZENIA Z
PRZYSZŁYM

#
Na upływ tego terminu może

SPADKOBIERCĄ

powołać się tylko osoba niebędąca
spadkobiercą

SĄDOWE UZNANIE
04

SPADKOBIERCY ZA
NIEGODNEGO
DZIEDZICZENIA
POWOŁANIE SIĘ NA

05

ZASADY WSPÓŁŻYCIA
SPOŁECZNEGO
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