Ändring av förmånstagarförordnande
- Pensionsförsäkring/individuell tjänstepension/Kapitalpension
- Avtalspension (AIP, BTP1, BTPK, KAP-KL/AKAP-KL, och PA16)

Swedbank Försäkring
FE 902, 107 77 Stockholm

Personnummer (12 siffror)

Försäkring nr:
Ombud nr

Handläggare

P-id

Telefon (även riktnr)

Uppgifter om den försäkrade/försäkringstagare (vid överlåten försäkring)/förmånstagare med förfoganderätt
Namn

Telefon (även riktnr)

Utdelningsadress, postnummer och ort

Tillägg av återbetalningsskydd - om du saknar återbetalningsskydd till din försäkring kan du lägga till det nedan
Tillägg av återbetalningsskydd kan göras utan hälsoprövning om försäkringskapitalet understiger Datum för familjehändelse
30% av ett prisbasbelopp eller vid en s k familjehändelse* upp tills att du fyllt 60 år.
*Med familjehändelse menas att du gift dig/registrerat partnerskap, blivit sambo eller fått barn. Begäran om komplettering av återbetalningsskydd måste inkomma till
Swedbank Försäkring inom 12 månader från att en sådan händelse har inträffat. För Privat pensionsförsäkring och Individuell Tjänstepension kan tillägg av
återbetalningsskydd vid familjehändelse göras upp tills att du fyllt 60 år. För BTP1, BTPK, KAP-KL / AKAP-KL, AIP och PA16 finns ingen åldersgräns för tillägg av
återbetalningsskydd vid familjehändelse. Om hälsodeklaration behövs för att lägga till återbetalningsskyddet kommer du att få information om detta och kontaktas av
Swedbank Försäkring.

Inför val av alternativ A, B eller C
Förmånstagare till pensionsförsäkring får vara:
• Make/registrerad partner eller f.d. make/registrerad partner. Make är den som du är gift med vid dödsfallet.
Registrerad partner jämställs med make.

• Sambo eller f.d. sambo. Med sambo avses ogifta personer som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden.
• Dina barn eller barn till någon av ovanstående.

Observera att
• Styvbarn, fosterbarn eller barn till nuvarande eller f.d. make/sambo/registrerad partner omfattas inte av barnbegreppet.
Dessa måste anges med namn och personnummer.
• F.d. make/sambo/registrerad partner måste anges med namn och personnummer.
• Saknas förmånstagare görs utbetalningen till försäkringskollektivet.
• Utfallande belopp fördelas jämnt mellan antalet förmånstagare inom angiven krets.

• Mer information om förmånstagare, förfoganderätt, avstående och vad som gäller för just din försäkring finns i ditt
försäkringsvillkor eller ansökningshandlingar.
Observera att du bara kan välja ett av alternativen A, B eller C

A. Standardförordnande. Välj endast ett alternativ
Förmånstagare
Min/Mina:
1. Make/sambo/registrerad partner
2. Barn

Utbetalning görs till make/sambo/reg.partner. Saknas sådan görs utbetalning till barn.

1. Barn
2. Make/sambo/registrerad partner

Utbetalning görs till barn i första led – ej barns bröstarvingar. Saknas barn, sker
utbetalning till make/sambo/reg. partner.

Barn

Utbetalning görs till barn i första led – ej barns bröstarvingar.

Make/Sambo/Reg. partner till hälften och barn till Utbetalning görs med hälften till make/sambo/reg. partner och med hälften till barn – ej
barns bröstarvingar.
hälften. Om barn saknas make/sambo/reg.
partner till hela beloppet. Om make/sambo/reg.
partner saknas, barn till hela beloppet.
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Namn

Personnummer

-

B. Egen fördelning. Ifylles EJ om alternativ A eller C har valts
Egen fördelning av utfallande belopp. Observera att styvbarn, fosterbarn eller barn till nuvarande eller f.d. make/sambo/registrerad partner
måste anges med namn och personnummer. Vid dödsfall tillfaller hela beloppet:
I första hand

I andra hand

I tredje hand

Förmånstagare i andra hand inträder först efter att förmånstagare i första hand saknas eller avstår om ingenting annat anges.
Saknas förmånstagare görs utbetalningen till försäkringskollektivet.

C. Procentuell fördelning. Ifylles EJ om alternativ A eller B har valts
Egen fördelning av utfallande belopp i procent. Observera att styvbarn, fosterbarn eller barn till nuvarande eller f.d. make/sambo/registrerad
partner måste anges med namn och personnummer. Vid dödsfall tillfaller hela beloppet:
% av beloppet

% av beloppet

% av beloppet

% av beloppet

Om förmånstagare saknas eller avstår, fördelas saknad förmånstagares kvot jämnt över kvarvarande förmånstagare.
Saknas förmånstagare görs utbetalningen till försäkringskollektivet.

Enskild egendom
Utfallande belopp, eller egendom som sätts i dess ställe inklusive avkastning därav, ska vara förmånstagarens enskilda egendom.

Ja

Ja, med rätt att förordna annorlunda

Saknas markering i någon av rutorna, blir utfallande belopp eller egendom som sätts i dess ställe inklusive avkastning inte enskild egendom.
Detta gäller oavsett tidigare meddelande om enskild egendom.

Observera att inga under- eller överstrykningar får göras i texten.
Swedbank Försäkring återkommer till dig om något behöver kompletteras eller förtydligas.

Underskrift av försäkrade/försäkringstagare (vid överlåten försäkring)/förmånstagare med förfoganderätt
För att blanketten ska kunna registreras krävs att datum (år, månad, dag) och namnteckning är fullständigt ifyllda.
Datum (År, mån, dag)

20

-

Namnteckning

-

Namnförtydligande
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Telefon dagtid (även riktnr)

