УСЛУГЕ

КОНТАКТ

Компанија Генеалози се поред проналажења
наследника на међународном нивоу и с тиме
повезаних услуга (прибављање докумената
који потврђују и доказују наследство, преводи,
овере и преводи са апостилом,…) такође
бави истраживањем породичних историја
(израда породичних стабала) а према жељи
клијената по целом свету прибавља неопходне
документе и повеље (такође историјске).

Генеалози д.о.о.
Драшковићева улица 55
10000 Загреб
Хрватска
Тел: ++385 - 1 - 4622 244
Факс: ++385 - 1 - 4622 263
oﬃce@genealozi.hr
www.genealozi.hr

ГЕНЕАЛОГИЈА
НАСЛЕДСТВА
Ако нека особа премине и није оставила поруку,
али има своју имовину, наступа такозвани
законски наследни ред. То значи да се за
преузимање наследства позива најближа родбина
преминуле особе.
Међутим, на основу историјских околности,
исељења и померања државних граница,
може се догодити да наследници нису или су
само делимично познати, а често они не би
ни сазнали да имају право наслеђивања да
не постоје генеалошке канцеларије као што је
компанија Генеалози која покреће потрагу за
тим наследницима како би им помогли при
остваривању својих права.

(превод са немачког јези

ка)

Овакве канцеларије већ 180 година раде широм
света, а потичу из Француске па су међународно
признате као компетентна помоћ код проналажења
непознатих наследника.

ГЕНЕАЛОЗИ д.о.о.

ХОНОРАР

Канцеларија компаније Генеалози се налази у
самом центру главног града Републике Хрватске,
Загреба. Компанија се бави проналаском управо
тих особа које имају право на наследство, при
чему се Генеалози претежно фокусирају на
Хрватску, Србију, Словенију, Босну и Херцеговину и
Македонију.

Хрватска је већ стотинама година класична
емиграцијска земља. Пре око 120 година
становници су углавном емигрирали у Аргентину,
Чиле, Канаду или САД, а након Другог светског
рата, Немачка, Швајцарска и Аустрија су постале
омиљене одредишне земље већине хрватских
емиграната.

Компанија запошљава високо квалификоване
генеалошкиње и генеалоге који изузетно добро
говоре стране језике, а сама компанија има
сопствену архиву, базе података целог света као
и добро израђену мрежу кореспондената која се
протеже по целом свету.

Последњи већи талас емиграције био је за време тзв.
Домовинског рата.
Чланство Хрватске у Европској унији и слобода
кретања становника унутар Европске уније као и
тренд „самачке породице“ су фактори којима ће се
компанија Генеалози посебно и интензивно бавити
у предстојећим годинама и деценијама на овом
подручју.

Као што је и уобичајено у овом подручју
пословања, накнада компаније Генеалози у
случајевима везаним за наследство се састоји
искључиво од процентног удела у наследству
које компанија Генеалози успе да оствари за
наследнике.
Хонорар се притом плаћа тек након што се
наследнику исплати наследство или након што
прими наслеђену имовину.
Ако наследници ипак не наследе имовину, иако
је било очекивано да ће је наследити, компанија
Генеалози неће наплатити никакву накнаду. То
значи да компанија Генеалози ради на сопствени
ризик, а особе које су пронађене и које су
евентуални наследници у том случају немају
никакве трошкове.

Новински чланак о успешној потрази компаније генеалози за
наследницима, објављен у највећим аустријским новинама
“Кронен Зеитунг”.

