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ANMÄLAN/ÄNDRING FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE
Individuell Livförsäkring/Trygga Livförsäkring/
Livförsäkring f d Låneskydd
Livskydd Lån GL 6071
Grupplivförsäkring GL 6016

Swedbank Försäkring
FE 902, 107 77 Stockholm

+

Personnummer

Försäkringsnummer (Ej vid ny försäkring)

8612-4
Ombud nr

Handläggare

P-id

Telefon (även riktnr)

Försäkringstagare
Namn

Begreppet barn innebär att i avlidet barns ställe, inträder barnets bröstarvingar. Är dödsboet förmånstagare ingår beloppet i behållningen och fördelas enligt arvsreglerna med hänsyn taget till eventuellt
testamente.

Endast ett av alternativen A till D får användas
Alternativ A
Förmånstagare i nämnd ordning
Försäkringstagarens
1. Make/Sambo/Registrerad partner
2 Dödsbo

1. Barn
2. Dödsbo

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

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

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.

OBS! Underskrift på sidan 2
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Namn

Personnummer

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

Namn och personnummer

% av beloppet

Namn och personnummer

% av beloppet

Namn och personnummer

% av beloppet

Namn och personnummer

% av beloppet

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

försäkringstagarens dödsbo

förmånstagarens barn

Alternativ D
Detta alternativ kan bara användas när en grupplivförsäkring eller individuell livförsäkring är tecknad på annans liv
Om den försäkrade avlider före mig ska försäkringsbeloppet utbetalas till

mig själv

annan, nämligen

Om jag avlider före den försäkrade ska försäkringen med äganderätt tillfalla

den försäkrade

annan, nämligen

Om det inte kan visas att någon av försäkringstagaren eller den försäkrade överlevt den andre, ska försäkringsbeloppet tillfalla

mina barn

annan, nämligen

Enskild egendom (Gäller alternativ A - D)
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.

Generellt för försäkringarna gäller att eventuell panthavares fordran går före förmånstagarens.

Datum (år, mån, dag)

Namnteckning

Försäkringstagarens
underskrift
Telefon dagtid (även riktnr)
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Telefon kvällstid (även riktnr)
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