FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE FÖR
LIVFÖRSÄKRING
Anv änd denna blankett för att registrera ett
f örmånstagarförordnande för dödsfallsersättning.

A

Försäkringen
Försäkringsnummer

B

Försäkringstagaren
För- och ef ternamn

C

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Telef on dagtid

Mobiltelef onnummer

Förmånstagarförordnande
Välj endast ett av följande alternativ genom att sätta kryss i rätt ruta och fylla i övriga uppgifter:

Alternativ 1

Alternativ 2

•

Dödsf allsersättningen ska i f örsta hand tillf alla den f örsäkrades arv sberättigade barn i första led.

•

I andra hand ska dödsf allsersättningen tillf alla den f örsäkrades make eller registrerade partner eller, om make eller registrerad
partner saknas, sambo.

•

I tredje hand ska dödsf allsersättningen tillf alla den f örsäkrades övriga arvingar enligt 2 kapitlet ärv dabalken (barn, barnbarn,
f öräldrar, sy skon etc.).

•

Dödsf allsersättningen ska i f örsta hand tillf alla den f örsäkrades sambo (så länge sambof örhållandet v arar) med f öljande personuppgif ter:

Namn

Alternativ 3

Alternativ 4

Personnummer

•

I andra hand ska dödsf allsersättningen tillf alla den f örsäkrades arvingar enligt 2 kapitlet ärv dabalken (barn, barnbarn, f öräldrar,
sy skon etc.).

•

Dödsf allsersättningen ska i f örsta hand tillf alla den f örsäkrades make eller registrerade partner eller, om make eller registrerad
partner saknas, sambo.

•

I andra hand ska dödsf allsersättningen tillf alla den f örsäkrades arvingar enligt 2 kapitlet ärv dabalken (barn, barnbarn, f öräldrar,
sy skon etc.).

•

Dödsf allsersättningen ska tillf alla f öljande namngivna personer i angiv en ordning och med angiv na andelar

Personnummer/organisationsnummer

I första hand ska mina förmånstagare vara:
Namn (och ev entuellt släktskap med den f örsäkrade)

I andra hand ska mina förmånstagare vara:

Andel (%)

Personnummer/organisationsnummer

Andel (%)

Personnummer/organisationsnummer

Andel (%)

Namn (och ev entuellt släktskap med den f örsäkrade)

I tredje hand ska mina förmånstagare vara:
Namn (och ev entuellt släktskap med den f örsäkrade)

Om inte raderna räcker till eller du v ill lägga till f örmånstagare i f järde, f emte (osv ) hand, kan du bif oga ett separat papper med uppgif terna. Detta ska v ara daterat och
underskriv et.
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Avstående från förmånstagarförvärv
Förmånstagare kan helt eller delv is av stå f rån sitt f örmånstagarf örvärv. Rätten öv ergår då till den/dem som enligt f örordnandet är närmast berättigad/e. Den som
av står f rån sin rätt ska dock inträda som f örmånstagare om f örmånstagare senare saknas.

Enskild egendom
Vad f örmånstagare erhåller f rån f örsäkringen samt av kastning därav ska v ara enskild egendom.
Vad f örmånstagare erhåller f rån f örsäkringen samt av kastning därav ska v ara enskild egendom. Sedan beloppet betalats ut har f örmånstagaren rätt
att genom äktenskapsf örord f örordna annorlunda.

Särskilda villkor
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ett förmånstagarförordnande är oåterkalleligt om försäkringstagaren gentemot förmånstagaren har utlovat att förmånstagarf örordnandet ska stå
fast. Om inget annat anges under rubriken ”särskilda villkor” är förmånstagarförordnandet återkalleligt.
Ett förmånstagarförordnande som inte är oåterkalleligt kan återkallas av försäkringstagaren med ett egenhändigt undertecknat skriftligt meddelande till Movestic. Återkallelsen får verkan när det kommer Movestic tillhanda.
Om ett nytt förmånstagarförordnande kommer Movestic tillhanda när det redan finns ett giltigt förmånstagarförordnande anses det senare förmånstagarförordnandet innebära en återkallelse av det tidigare förmånstagarförordnandet och ett utfärdande av ett nytt förmånstagarförordnande.
Förm ånstagarförordnandet kan bara ändras eller upphävas med ett nytt förmånstagarförordnande, inte genom testamente eller annan
viljeyttring.

D

Underskrift
Med min underskrift bekräftar jag att försäkringsersättningen med anledning av dödsfall ska betalas enligt ovan angivna
förmånstagarförordnande.
Ort

Datum

Skicka förmånstagarförordnandet till:

Underskrif t

Namnf örty dligande

Movestic Livförsäkring AB
Box 7853
103 99 Stockholm
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