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ÄNDRING AV UTBETALNING
Kapitalpension
Swedbank Försäkring
FE 902, 107 77 Stockholm

Vid återköp används blankett SF 222.
För pensions- och tjänstepensionsförsäkring
används SF 150.
För avtalspensioner används SF 117.
För kapitalförsäkringar används SF 119.

Personnummer (12 siffror)

Försäkring nr:

Försäkringstagarens namn

Ombud nr

Handläggare

P-id

Telefon (även riktnr)

Denna blankett måste ha kommit in till Swedbank Försäkring senast den 20:e i månaden före den månad utbetalning
från försäkringen ska börja. Inkommer begäran om utbetalning senare förskjuts utbetalningsstarten med en månad.
Kontakta ditt bankkontor för att ta bort överföring från bankkonto till försäkring. Detta sker inte automatiskt.
Om försäkringen gäller med garanterat efterlevandeskydd upphör detta då utbetalningarna från försäkringen börjar.
Försäkringen gäller därefter med återbetalningsskydd.
UTBETALNING AV KAPITALPENSION
• Du måste begära att få skjuta upp utbetalningarna från försäkringen innan utbetalningarna från försäkringen
har börjat.
• Du kan förlänga utbetalningstiden först efter det att utbetalning från försäkringen har pågått under fem år.
• Utbetalningstiden kan förkortas även under pågående utbetalning, förutsatt att försäkringen omfattar återbetalningsskydd. Den sammanlagda utbetalningstiden måste dock vara minst fem år.
• Utbetalning från försäkringen kan som regel påbörjas tidigast då den försäkrade fyller 55 år. Om utbetalningen
ska upphöra då den försäkrade fyller 65 år måste utbetalningen pågå under minst tre år och i annat fall under
minst fem år.
• Om försäkringen har återbetalningsskydd eller garanterat efterlevandeskydd och du vill ta bort eller ändra
utbetalningstiden för detta skydd måste du kontakta Swedbank eller Sparbankerna.
• Observera att om utbetalningstiden under pågående utbetalning ändras från utbetalning så länge du lever till
en tidsbegränsad utbetalning upphör återbetalningsskyddet. Det innebär att någon utbetalning inte kommer
att göras från försäkringen efter den försäkrades död.
• För Kapitalpension Depå gäller att utbetalning under de första fem åren görs årsvis med ett årligt belopp på
2 procent av försäkringens värde vid utbetalningsstarten.
• Efter fem års utbetalning kan utbetalning av resterande värde ske med engångsbelopp vid valfri tidpunkt eller
periodiskt under annan tid som försäkringstagaren väljer. En förutsättning för utbetalning av engångsbelopp
eller avkortning av utbetalningstid är att försäkringen gäller med återbetalningsskydd.
Utbetalningstid

Jag önskar påbörja utbetalningen

(år, mån)

år (välj 5 - 30 år)

Livsvarig (ej vid Depå)

Utbetalningstermin

månad

kvartal

halvår

Jag önskar skjuta upp utbetalningen till

helår
(år, mån)

ÖVRIGA NOTERINGAR

UNDERSKRIFT
Datum

Datum

Försäkringstagarens underskrift

Vid pantsatt försäkring, panthavarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Information om utbetalningarna
Utbetalningen görs månadsvis om inte annat begärts. Utbetalningsdatum är senast den 25:e varje
månad. Utbetalning från försäkringen påbörjas tidigast månaden efter den månad under vilken Swedbank Försäkring har mottagit fullständiga handlingar.
Understiger försäkringens totala värde 30 % av ett prisbasbelopp betalas hela värdet ut som ett
engångsbelopp.
Vi kommer att överföra pengarna till ditt bankkonto i valfri bank via Swedbank. Om du inte redan har
anmält konto till Swedbanks kontoregister, ber vi dig göra det snarast möjligt. I annat fall kommer du
att få pengarna via en utbetalningsavi.
Du kan anmäla konto eller ändra tidigare anslutet konto på olika sätt:
• Besök närmaste Swedbank eller Sparbank
• Gå in på www.swedbank.se/kontoregister med hjälp av e-legitimation
• Ring Kundcenter om du är kund i Swedbank eller Sparbanken.
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