Innan du fyller i blanketten
Blanketten måste vara rätt ifylld för att Swedbank Försäkring ska kunna genomföra begärd ändring. Tänk därför på nedanstående:
•

En ändring av förmånstagarförordande måste alltid skrivas under av försäkringstagaren och underskriften måste vara daterad.
Ingen annan kan skriva under blanketten.

•

Ändringar, tippex och överstrykningar är inte tillåtna. Ta en ny blankett om det
blir fel.

•

Fyll bara i ett av alternativen/avsnitten A, B, C osv. Det är viktigt att ett förmånstagarförordnande är utan tvetydighet samt att tillräckliga uppgifter finns för att
identifiera förmånstagarna.

•

För eget formulerat förmånstagarförordnande, kontakta bankens jurist för att
förordnandet ska bli korrekt och enligt önskemål.

•

Om en organisation eller förening ska vara förmånstagare, måste organisationsnummer och adress uppges.

•

Tänk också på:
- När en förmånstagare bor utomlands ska fullständig adress anges.
- När förmånstagaren saknar svensk personnummer ska namn och födelsedag samt fullständig adress till förmånstagaren anges. Uppge också vilken
relation förmånstagaren har till försäkringstagaren. OBS! Flyttar en utomlands
bosatt förmånstagare till annan adress, måste en adressändring göras i förmånstagarförordnandet.
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ÄNDRING AV FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE
- Kapitalförsäkring Fond/Depå
Swedbank Försäkring
FE 902, 107 77 Stockholm
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För grupplivförsäkring används blankett SF 180
Personnummer (12 siffror)

Försäkring nr

Ombud nr

Handläggare

P-id

Telefon (även riktnr)

Försäkringstagare
Namn

Begreppet barn eller barnbarn innebär att i avlidet barn eller barnbarns ställe, inträder barnets respektive barnbarnets
bröstarvingar. OBS! Förmånstagare har alltid möjlighet att avstå från sin rätt.
Saknas anmäld förmånstagare vid ägarens död görs utbetalning till ägarens dödsbo. För försäkring som tecknats efter
1 oktober 2011 gäller dock standardförordnandet i villkoren: I första hand ägarens make/sambo/reg partner, i andra hand
ägarens arvingar.
Markera ett av alternativen A, B eller C.

Alternativ A
Förmånstagare vid försäkringstagarens död i nämnd ordning
Försäkringstagarens
1. Make/Sambo/Registrerad
partner
2. Dödsbo

1. Make/Sambo/Registrerad partner
2. Barn
3. Dödsbo

1. Barn
2. Dödsbo

1. Barnbarn
2. Dödsbo

1. Barnbarn
2. Make/Sambo/Registrerad partner
3. Dödsbo

1. Syskonbarn
2. Dödsbo

Försäkringstagarens dödsbo
Vid försäkring på annans liv

1. Barn
2. Make/Sambo/Registrerad partner
3. Dödsbo

1. Den försäkrade

Alternativ B
Detta alternativ används när förmånstagare ska få beloppet i tur och ordning (ange personnummer om
förmånstagaren namnges). Förmånstagare i nämnd ordning
I första hand
I andra hand
I tredje hand
Anges flera förmånstagare under samma punkt gäller följande om inte annat anges. Om förmånstagare avlidit eller
avstår från sin rätt inträder kvarvarande förmånstagare.

Alternativ C
Detta alternativ används vid uppdelning av beloppet mellan flera förmånstagare.
Varje förmånstagare får lika stor andel om inte annat anges.
Namn och personnummer

% av beloppet

Ifylls alltid vid alternativ C: Om förmånstagare avlidit eller avstår från sin rätt inträder som förmånstagare
kvarvarande förmånstagare
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förmånstagarens barn

OBS! Underskrift på sidan 2

försäkringstagarens dödsbo

SF 105 utg 15 sida 1(2)

+

Försäkringstagarens namn

Enskild
egendom

Personnummer

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.

Övriga
noteringar
t ex villkor

Här kan t ex anges om belopp som tillfaller förmånstagare ska stå under särskild förvaltning. Föreskrift om att belopp inte ska
utbetalas förrän förmånstagaren uppnått viss ålder kan inte göras.

UNDERSKRIFT AV FÖRSÄKRINGSTAGAREN
Datum (År, mån, dag)

Namnteckning

Telefon dagtid (även riktnr)

Namnförtydligande
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