+

Särskilt förmånstagarförordnande
Läs informationen på baksidan innan du fyller i blanketten.

Personuppgifter
Namn		Personnummer

+

Telefon inkl riktnummer

Mobilnummer

E-postadress

+
Försäkringsnummer* (endast ett försäkringsnummer per blankett)

* En traditionellt förvaltad försäkring som är startad med anledning av successiv överföring från en fondförsäkring kommer att få samma förordnande som den ursprungliga
fondförsäkringen, oavsett startdatum.

Följande angivna personer ska vara förmånstagare till min försäkring
Detta förordnande ersätter ett generellt förmånstagarförordnande eller tidigare ingivet särskilt förmånstagarförordnande.
Fyll endast i ett av alternativen nedan!
I första hand min make/registrerad partner eller sambo. I andra hand mina barn.
I första hand mina barn. I andra hand min make/registrerad partner eller sambo.
Till hälften min make/registrerad partner eller sambo till andra hälften mina barn.
Mina barn till lika delar.
Eget förordnande (fri text).

+
+

Särskilda villkor ska gälla för ovanstående val av förmånstagarförordnande
Enskild egendom. Jag vill att det belopp som utbetalas till förmånstagare från försäkringen ska vara dennes enskilda egendom.

Underskrift
Ort

Datum (åååå)

Namnteckning

(mm)

(dd)

Namnförtydligande

Ovanstående förordnande har registrerats av AMF

583.980 180328

i AMF behandlar dina personuppgifter i enlighet med var tid gällande Integritetspolicy. Vår Integritetspolicy hittar du på www.amf.se

Den undertecknade blanketten skickar du till: AMF, 113 88 Stockholm.
AMF Pensionsförsäkring AB
113 88 Stockholm
Besök: Klara Södra Kyrkogata 18

Telefon: 0771-696 320
Öppettider: Vardagar 08.00–18.00
Fax: 08-696 34 10

E-post: info@amf.se

Org nr 502033-2259
Styrelsens säte: Stockholm

www.amf.se

Bra att veta om
förmånstagarförordnande
Du har en försäkring med skydd för efterlevande hos AMF. På denna blankett anger du vem
eller vilka du vill ska vara förmånstagare och få utbetalning från försäkringen om försäkrad
skulle avlida.
DET FINNS ALLTID ETT FÖRORDNANDE
I din försäkring finns alltid ett generellt förmånstagarförordnande som gäller
till förmån för: ”I första hand försäkrads make, registrerad partner eller
sambo. I andra hand försäkrads barn”. Det är bara om du vill ändra på detta,
som du behöver göra ett särskilt förmånstagarförordnande.

VEM KAN VARA FÖRMÅNSTAGARE?
De personer som kan vara förmånstagare till försäkringen är försäkrads:
1. barn och fosterbarn,
2. make/registrerad partner/sambo,
3. före detta make/registrerad partner/sambo samt
4. barn och fosterbarn till personer under 2 och 3.
Har någon annan person angivits som förmånstagare, blir förordnandet
ogiltigt i den delen. Med de personer som anges ovan avses:

I första hand barn. I andra hand make, registrerad partner eller sambo.
Hela beloppet tillfaller barn. Beloppet fördelas lika mellan barnen. Om något
barn avstår eller saknas inträder övriga barn till dennes del. Om samtliga
barn avstår eller saknas tillfaller hela beloppet make, registrerad partner eller
sambo.
Till hälften make, registrerad partner eller sambo och till andra hälften barn.
Halva beloppet tillfaller make, registrerad partner eller sambo och andra
halvan tillfaller barn till lika del. Om make, registrerad partner eller sambo
avstår eller saknas inträder barn till dennes del. Beloppet fördelas lika mellan
barnen. Om något barn avstår eller saknas inträder övriga barn till dennes
del. Om samtliga barn avstår eller saknas inträder make, registrerad partner
eller sambo till hela beloppet.

”Försäkrad” – den på vars liv försäkringen är tecknad.

Mina barn till lika delar.
Hela beloppet tillfaller barn. Beloppet fördelas lika mellan barnen. Om något
barn avstår eller saknas inträder övriga barn till dennes del.

”Make” – den som försäkrad vid sin död var gift med. Förordnandet för make
upphör att gälla när ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätt. I vissa
försäkringar är make förmånstagare även när mål om äktenskapsskillnad pågår. I
försäkringsvillkoren kan du läsa om vad som gäller för just din försäkring.

Du kan välja att det belopp som utbetalas till förmånstagare ska vara dennes
enskilda egendom. Ska villkoret om enskild egendom gälla till förmån för
make eller registrerad partner ska äktenskapsförord i stället upprättas.

”Registrerad partner” – den som försäkrad vid sin död var registrerad partner med. Förordnandet för registrerad partner upphör att gälla när ansökan
om upplösning av partnerskap inkommit till tingsrätt. I vissa försäkringar är
registrerad partner förmånstagare även när mål om upplösning av registrerat
partnerskap pågår. I försäkringsvillkoren kan du läsa om vad som gäller för
just din försäkring.
”Sambo” – den som försäkrad vid sin död var sammanboende med under
sådana förhållanden att sambolagen blir tillämplig.
Med sambo kan även avses ogift person som, under äktenskapsliknande
förhållanden, vid dödsfallet stadigvarande sammanbodde med ogift
försäkrad förutsatt att de:
• har eller har haft eller väntar barn tillsammans eller
• tidigare har varit gifta med varandra eller levt samman i registrerat
• partnerskap eller i vart fall
• stadigvarande sammanbott sedan minst 6 månader.
I försäkringsvillkoren kan du läsa om vad som gäller för just din försäkring.

SÄRSKILDA VILLKOR

FÖRMÅNSTAGARES RÄTT ATT AVSTÅ
Förmånstagare kan avstå från sin rätt till utbetalning från försäkringen.
Rätten övergår då till den förmånstagare som står närmast i tur enligt
förordnandet.

SÅ HÄR FYLLER DU I BLANKETTEN
Ange försäkringsnumret för den försäkring för vilken förordnandet ska gälla.
Du kan välja något av de alternativ som finns angivna på blanketten. Hur beloppet fördelas framgår under rubriken ”Vad betyder förordnandet?”. Det går
även att skriva ett eget förordnande. Ange då även önskad fördelning mellan
förmånstagarna. Anges ingen fördelning fördelas beloppet i lika proportion
mellan förmånstagarna.
Önskas namngiven förmånstagare ska denne anges med för- och efternamn,
personnummer och er relation (exempelvis Kalle Karlsson, 780505-xxxx,
makes barn).

ÄNDRING OCH UPPHÖRANDE

”Barn” – Barn till försäkrad. Barnbarn kan inte vara förmånstagare.

Du kan när som helst ändra ditt förmånstagarförordnande genom att inge ett
nytt förmånstagarförordnande till AMF.

”Övriga förmånstagare” – Andra personer än make, registrerad partner, sambo och barn ska anges med namn, personnummer och relation till försäkrad.

Ett förmånstagarförordnande upphör alltid om försäkringen överlåts och
äganderätten övergår till någon annan.

VAD BETYDER FÖRORDNANDET?
Förmånstagarförordnandets formulering avgör vem som har rätt till
utbetalning från försäkringen. För de standardalternativ som finns angivna på
blanketten gäller följande:
I första hand make, registrerad partner eller sambo. I andra hand barn.
Hela beloppet tillfaller make, registrerad partner eller sambo. Om make,
registrerad partner eller sambo avstår eller saknas inträder barn. Beloppet
fördelas lika mellan barnen. Om något barn avstår eller saknas inträder övriga
barn till dennes del.

ATT TÄNKA PÅ!
Ditt förmånstagarförordnande börjar gälla först då det undertecknats och
ingivits till AMF. Förordnandet gäller bara för den försäkringen hos AMF som
du angivit på blanketten. Testamente eller annan viljeyttring gäller inte som
förmånstagarförordnande.
Tänk på att se över förmånstagarförordnandet om din familjesituation
ändras!

