Anmälan om ändrat
förmånst agarförordnande
för medlemsförsäkring

Skickas till:
Trygg-Hansa
Care Kundsupport
106 26 Stockholm

Ankomstdatum

Innan du fyller i blanketten – se baksidan!
Förmånstagarförordnande avseende dödsfallskapital för:
(välj ett alternativ)

Företag/Förbund

Ledarna

Alla försäkringar i gruppförsäkringen
Livförsäkring med barntillägg
Olycksfallsförsäkring
Sjuk- och olycksfallförsäkring
Barnförsäkring Plus
Livförsäkring för arbetslösa
Seniorförsäkring liv till 85 år
Seniorlivförsäkring livsvarig

Avtalsnummer (Avtalsnumret hittar du på försäkringsbeskedet)

Fylls i av den som ska ändra
Den försäkrades namn

Den försäkrades personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

–

Fylls i om ändring görs av annan än medlem
Medlemmens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

–

Undertecknad försäkringstagare återkallar tidigare förordnanden och insätter som förmånstagare till mitt dödsfallskapital:
I första hand make/maka, registrerad partner, sambo. I andra hand arvsberättigade barn. Om samtliga ovan angivna personer s aknas,
övriga arvingar.
I första hand arvsberättigade barn. I andra hand make/maka, registrerad partner, sambo. Om samtliga ovan angivna personer s aknas,
övriga arvingar
Till ena hälften make/maka, registrerad partner, sambo och till andra hälften arvsberättigade barn. Om samtliga ovan angivna
personer saknas, övriga arvingar.
Annat förordnande som anges nedan.
Insätts namngiven person som förmånstagare ska personnummer anges. Insätts mer än en förmånstagare bör fördelningen
anges i procent. Ange även vilka personer som ska inträda som förmånstagare om den namngivna avlidit (t ex ”om N.N avlidit, mina
arvingar”).

Förmånstagarförordnandet ska vara oåterkalleligt, d v s kan inte ändras eller återkallas utan förmånstagarens samtycke.
Ange namn och personnummer på den/de oåterkalleliga förmånstagaren/förmånstagarna.
Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)

Namn

Dödsfallsbeloppet som utfaller till förmånstagaren ska utgöra förmånstagarens enskilda egendom. Om enskild egendom inte ska
avse samtliga förmånstagare ange vem/vilka som avses.

C04222 1910

Om förmånstagaren avlidit eller avstår från sin rätt inträder de närmast efter denne berättigade som förmånstagare.
Om förmånstagaren är arvsberättigat barn till försäkringstagaren gäller det i sådant fall till förmån för dennes arvsberättigade barn
om inte annat angivits av försäkringstagaren.
Underskriftsdatum (år, månad, dag)

Underskrift

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

Namnförtydligande

Telefonnummer dagtid

–

Ovanstående förordnande gäller under förutsättning att anslutning till medlemsavtal godkänts av Trygg-Hansa.

Frågor? Ring oss gärna på 0771-111 656.

Information om ändring av förmånstagare
Förmånstagare

Förmånstagare är den person som försäkringstagaren har bestämt
ska få försäkringsersättning vid dödsfall. En förmånstagare kan vara
en fysisk eller en juridisk person.
Genom ett förmånstagarförordnande bestämmer försäkringstagaren vem som får försäkringsersättningen vid den försäkrades död.
Ett förmånstagarförordnande ska vara egenhändigt undertecknat av
försäkringstagaren och insänt till försäkringsbolaget för att vara
gällande. Försäkringstagaren måste normalt vara 18 år för att kunna
göra ett förmånstagarförordnande. Vi vill att försäkringstagaren
använder Trygg-Hansas blankett.
Om ett förmånstagarförordnande innehåller en eller flera namngivna personeroch utbetalning inte kan ske p g a att en förmånstagare är
avliden gäller, under förutsättning att förmånstagaren är arvsberättigat barn till försäkringstagaren, normalt förordnandet till förmån
för dennes arvsberättigade barn om inte försäkringstagaren angivit
något annat.

Vad händer om försäkringstagaren inte gör något
förmånstagarförordnande?

Då gäller det generella förmånstagarförordnande som finns i försäkringsvillkoren.

Förmånstagarförordnande i Livförsäkringen och
Seniorlivförsäkring

Frivillig grupplivförsäkring är utformad med följande generella
förmånstagarförordnande.
Förmånstagare är i nedan angiven ordning:
För medlems försäkring
a) Make/maka, registrerad partner eller sambo
b) Medlemmens arvingar
För medförsäkrads försäkring
a) Medlemmen
b) Medförsäkrads arvingar.
Förmånstagare enligt a) kan helt eller delvis avstå från sin rätt till
förmån för förmånstagare enligt b).

Förmånstagarförordnande i Olycksfallsförsäkringen
och Seniorolycksfallsförsäkringen
Ersättningen betalas ut till den försäkrades dödsbo.

Förmånstagarförordnande i Barnförsäkringen
Ersättningen betalas ut till barnets dödsbo.

Upplysning om förmånstagare

Med make/maka avses den med vilken den försäkrade vid sin död
var gift. Förordnande till förmån för make/maka upphör att gälla när
ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätt.
Med registrerad partner avses den med vilken den försäkrade vid
sin död var registrerad partner. Förordnande till förmån för registrerad partner upphör att gälla när ansökan om upplösning av partnerskap inkommit till tingsrätt.
Med sambo avses man eller kvinna som den försäkrade vid sin död
var sammanboende med i ett parförhållande och hade gemensamt
hushåll med under förutsättning att ingen av dem är gift eller registrerad partner.

Med barn avses den försäkrades arvsberättigade barn. I avlidet
barns ställe inträder dess barn.
Med barn avses biologiska eller adopterade barn, men inte styvbarn eller fosterbarn.
Vid förordnande till make/maka, registrerad partner eller sambo
och barn tillfaller hälften av utfallande belopp den efterlevande
maken, registrerade partnern eller sambon medan den andra hälften
fördelas lika mellan den försäkrades barn.
Vid förordnande till arvingar fördelas utfallande belopp enligt
ärvdabalkens regler om arv.
Ovan angivna tolkningsregler gäller såvida inte annat framgår av
omständigheterna. Efterlämnar den försäkrade make/maka, registrerad partner eller bröstarvinge och skulle en tillämpning av förmånstagarförordnandet leda till resultat som är oskäligt mot någon av dem,
kan förordnandet jämkas så att försäkringsbeloppet helt eller delvis
tillfaller maken/makan den registrerade partnern eller brösta rvingen
(se 14 kap 7§ Försäkringsavtalslagen).

Återkalleligt respektive oåterkalleligt förmånstagar
förordnande

Ett förmånstagarförordnande kan vara återkalleligt eller oåterkalleligt.
Ett återkalleligt förmånstagarförordnande innebär att försäkringstagaren kan återkalla eller ändra det in till dess försäkrings
ersättningen betalas ut. Ändring eller återkallelse av förmånstagarförordnande sker på samma sätt som upprättande av
förmånstagarförordnande (genom Trygg-Hansas blankett).
Ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande innebär att försäkringstagaren inte kan ändra eller återkalla förmånstagarförordnandet
utan godkännande från förmånstagaren. Själva oåterkallelighetsförklaringen ska riktas till förmånstagaren. Det kan dock rekommenderas
att även Trygg-Hansa informeras. Det är förmånstagaren som har att
visa att det finns ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande.
Vi underrättar de förmånstagare med oåterkalleligt förordnande som
vi känner till vid dröjsmål med att betala premie.

Enskild egendom

Om försäkringstagaren önskar att försäkringsbeloppet ska vara
förmånstagarens enskilda egendom ska detta särskilt anges på
förmånstagarförordnandet. Om försäkringstagarens make eller maka
i bestående äktenskap eller registrerad partner i bestående partnerskap är förmånstagare och försäkringstagaren vill att försäkrings
beloppet ska vara makens eller partnerns enskilda egendom ska detta
ske genom upprättande av äktenskapsförord. Äktenskapsförord ska
registreras hos Skatteverket.

Kan gruppförsäkringen pantsättas?

Enligt försäkringsvillkoren kan gruppförsäkringen inte pantsättas.

Kan gruppförsäkringen överlåtas?

Enligt försäkringsvillkoren kan gruppförsäkringen inte överlåtas.

När kan utmätning av försäkringsbelopp ske?

Särskilda regler finns. Kontakta oss så skickar vi skriftlig
information.
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