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ÄNDRAT FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE för tjänstegrupplivförsäkring - TGL
Swedbank Pensionsplan 0611

Swedbank Försäkring
FE 902, 107 77 Stockholm

Personnummer (12 siffror)

Försäkringsnummer
Ombud nr

Handläggare

Telefon (även riktnr)

8612-4
E-post

P-id

Uppgifter om den försäkrade
Namn

Telefon (även riktnr)

Utdelningsadress, postnummer och ort

Organisationsnummer

Arbetsgivarens namn

OBS! Läs informationen på nästa sida innan du fyller i förmånstagarförordnandet
Om alternativ 1,2 eller 3 kryssmarkeras ska inga personer namnges. Önskas namngiven förmånstagare, välj alternativ 4.
Alternativ 1

I första hand: den försäkrades make/sambo/registrerad partner.
I andra hand: den försäkrades barn.

Alternativ 2

I första hand: den försäkrades barn.
I andra hand: den försäkrades make/sambo/registrerad partner.

Alternativ 3

I första hand: den försäkrades barn.
I andra hand: den försäkrades make/sambo/registrerad partner.
I tredje hand: den försäkrades arvingar.

Alternativ 4 används om du vill sätta in annan förmånstagare än de som finns i alternativ 1,2 eller 3 eller om du vill
fördela det utfallande beloppet från försäkringen på annat sätt än ovan.
Om förmånstagare är namngiven ange för- och efternamn och fullständigt personnummer.
Om flera förmånstagare anges i samma punkt ska fördelningen mellan dem anges i procent.
Anges flera förmånstagare under samma punkt gäller följande om inte annat anges: Om förmånstagare avlidit
eller avstår från sin rätt inträder kvarvarande förmånstagare.
Alternativ 4

Förmånstagare ska vara (i turordning):
I första hand

I andra hand

I tredje hand

Enskild
egendom

Ska belopp eller försäkring som förmånstagare får, liksom avkastningen därav, vara förmånstagarens enskilda egendom?
OBS! Ej möjligt om dödsbo är förmånstagare.

Ja

Ja, med rätt för förmånstagare att annorlunda förordna

Saknas markering i någon av rutorna, gäller att belopp eller försäkring inte blir förmånstagarens enskilda egendom.

Det alternativ som ska gälla har jag markerat med kryss.
Förordnandet gäller inte för i försäkringen eventuellt ingående barntillägg. Om ovan angivna förmånstagarförordnande inte
kan verkställas enligt sin lydelse när jag har avlidit, ska det i försäkringsvillkoren angivna förmånstagarförordnandet gälla.
Datum (År, mån, dag)
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Den försäkrades egenhändiga namnteckning

Namnförtydligande
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Information om förmånstagare och förmånstagarförordnande
Grundbeloppet
Om inget annat förmånstagareförordnande anmälts gäller följande förordnande enligt försäkringsvillkoren.
Förmånstagare är i följande ordning:
1. Den försäkrades make/sambo/registrerade partner
2. Den försäkrades barn
Make/registrerad partner är förmånstagare till dess dom om äktenskapsskillnad/upplösning av
registrerat partnerskap vunnit laga kraft.
Med barn avses försäkrads barn, som enligt lag har arvsrätt efter honom/henne. I avlidet barns
ställe inträder dess avkomlingar. Med barn avses även adoptivbarn och dess avkomlingar, men inte
styvbarn eller fosterbarn. Försäkringsbeloppet fördelas efter arvsrättens regler.
Med sambo avses sambo enligt sambolagen (2003:376). Detta innebär att förordnande till förmån för
sambo förfaller om samboförhållandet upphör. Detsamma gäller om förordnandet är av typ "min sambo
NN". Förordnande till sambo som endast angivits med namn gäller även efter det att samboförhållandet
upphört.
Finns ingen förmånstagare enligt punkt 1-2 ovan eller har den försäkrade inte anmält annan förmånstagare
till Swedbank Försäkring, utbetalas grundbeloppet till dödsboet.

Ändrat förmånstagarförordnande
Den försäkrade kan anmäla annan förmånstagare till grundbeloppet på denna blankett. Förordnandet
kan endast göras till fysisk person. Det ska göras skriftligen och skickas in till Swedbank Försäkring.
Förmånstagarförordnande kan inte göras eller ändras genom testamente.

Barntillägg
Förmånstagare till barntillägg är alltid det barn tillägget avser. Annan förmånstagare till barntillägg kan
inte insättas.

Begravningshjälp
Förmånstagare till begravningshjälp (0,5 prisbasbelopp) kan inte insättas.

Skatt
TGL är en kapitalförsäkring för dödsfall utan sparande.
Utfallande försäkringsbelopp är fritt från inkomstskatt.
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