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BEGÄRAN OM ÅTERKÖP
Kapitalförsäkring
Swedbank Försäkring, FE 902, 107 77 Stockholm
Återköp genomförs normalt hos respektive bankkontor eller sänds in på adressen ovan. Återköp som
ej kan genomföras på kontor hanteras enligt processbeskrivningen för Kapitalförsäkringar (punkt 5).

Organisationsnummer

Personnummer (12 siffror)

16

Försäkring nr

Försäkringstagare

Ombud nr

Handläggare

P-id

Telefon (även riktnr)

Återköp får ske först efter 365 dagar fr o m försäkringens teckningsdag.
ÅTERKÖP (endast ett alternativ ska fyllas i)
Alternativ 1

%. Gäller endast fondförsäkring
kr

Alternativ 2

Försäkringen avslutas = helt återköp

Vid delåterköp krävs att 10 % av försäkringens
värde lämnas kvar
OBS! För att försäkringen ska kunna behållas,
rekommenderas att värdet efter återköp uppgår
till minst 10.000 kr.

OBS! Ta bort eventuell överföring till försäkringen.
Återköp önskas ur: (endast ett alternativ)
Hela försäkringen, jämnt fördelat. Gäller endast fondförsäkring
I första hand från fonderna, i andra hand från försäkringsdepåkontot
Endast från försäkringsdepåkontot
Endast ur fond/er:

Viktig information om återköpet
Finns inte det begärda återköpsbeloppet tillgodo
på likvidkontot säljs värdepapper av motsvarande
återköpsbeloppet.
Detta ombesörjes av handläggaren på banken.
Först när medlen finns tillgängliga på likvidkontot
kan utbetalningen ske.

Utbetalning via SUS tar cirka 5 dagar. Finns ej återköpsbeloppet tillgängligt på likvidkontot tillkommer den tid det tar för
att sälja av värdepapper.
Utbetalningssätt
SUS-utbetalning*
Clearing

Kontonummer

Annat konto
Om inget alternativ anges sker utbetalningen via SUS
*Utbetalning sker genom Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Om du (försäkringstagaren) har ett konto anslutet till
detta system sätts beloppet in på det kontot. I annat fall sker utbetalning i form av en utbetalningsavi som du kan lösa
in hos Swedbank/Sparbanken.
Återköp kan ej medges innan originalförsäkringsbrevet (gäller försäkringar tecknade före 1997-01-01) inkommit till
Swedbank Försäkring. Detta gäller dock inte om originalförsäkringsbrevet tidigare insänts till Swedbank Försäkring.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS UNDERSKRIFT
Vid företagsägd försäkring undertecknar behörig firmatecknare
(Om försäkringstagaren är omyndig undertecknas blanketten av förmyndaren. Är t ex båda föräldrarna förmyndare, ska båda underteckna blanketten)
Datum
Namnteckning

Telefonnummer

Namnförtydligande

UNDERSKRIFT AV PANTHAVARE
I egenskap av panthavare medger jag/vi att begärd utbetalning enligt ovan görs till Försäkringstagaren
Datum

SF 222

+

Namnteckning

Namnförtydligande

SF 222 utg 12

+

