Universitetsallén 8
852 34 Sundsvall

Ändring av förmånstagarförordnande
Om du vill ändra förmånstagare för återbetalningsskyddet på din premie- eller avgiftsbestämda t jänstepension fyller du i och skickar
in denna blankett. Du hittar mer information om förmånstagarförordnande och hur du fyller i blanketten på nästa sida.
Personnummer

Namn

Kryssa i ETT av alternativen
ALTERNATIV 1
Mina förmånstagare ska vara:
• I första hand mina arvsberättigade barn.
• I andra hand min make/maka, registrerad partner eller sambo.

ALTERNATIV 3
Ange för varje förmånstagare namn, personnummer, turordning och eventuell fördelning i procent,
samt relation till dig (t ex styvbarn/fosterbarn). Du hittar vilka personer som kan sättas in som
förmånstagare i informationen på sidan 2.
Turordning För- och efternamn

Personnummer

Relation till mig

Andel i %

ALTERNATIV 4
Det generella förordnandet ska åter gälla för min försäkring.
Om det inte finns någon förmånstagare enligt ovan, ska det i försäkringsvillkoren angivna generella förordnandet gälla.
Avstår förmånstagare helt eller delvis från sin rätt, ska den eller de som enligt förordnandet är därnäst
berättigade inträda i den avståendes ställe. Vid förordnande till sambo, läs informationen på sidan 2.

Underskrift

Ort och datum

Den försäkrades namnteckning

Registreringsdatum (fylls i av Kyrkans pension)

Ankomststämpel (fylls i av Kyrkans pension)

Skickas till nedanstående adress.

Kyrkans pension
Universitetsallén 8
852 34 Sundsvall

kundservice@kyrkanspension.se
020-55 45 35 / +46 (0)8-787 85 40
www.kyrkanspension.se

Bankgironr: 5535-8329
Organisationsnummer: 816400-4155
Styrelsens säte: Stockholm

Blankett 17.03 webb

ALTERNATIV 2
Mina förmånstagare ska vara:
• Till ena hälften min make/maka, registrerad partner eller sambo.
• Till andra hälften mina arvsberättigade barn.
Om den ena av parterna saknas eller avstår sin del, tillfaller hela pensionsbeloppet den andra parten.

Universitetsallén 8
852 34 Sundsvall

Ändring av förmånstagarförordnande
Förmånstagarförordnande för premie- eller avgiftsbestämd tjänstepension med återbetalningsskydd.

Förmånstagare är i följande ordning:
1. I första hand den försäkrades make/
maka, registrerad partner eller sambo.
2. I andra hand den försäkrades arvs
berättigade barn.
Förordnande till förmån för make/maka/
registrerad partner upphör att gälla om
betänketid för äktenskapsskillnad eller
upplösande av registrerat partnerskap har
börjat löpa.
Förordnande till sambo gäller förutsatt att
ni:
• vid dödsfallet stadigvarande varit
sammanboende och att ni har eller har
haft eller väntar barn tillsammans, eller
• tidigare varit gifta med varandra eller levt
samman i registrerat partnerskap, eller
stadigvarande sammanbott sedan minst
sex månader.
Om det generella förmånstagarförord
nandet stämmer med dina önskemål,
behöver du inte göra något.

Kyrkans pension
Universitetsallén 8
852 34 Sundsvall

Ändrat förmånstagarförordnande
Om du vill ändra det generella förord
nandet, fyller du i bifogad blankett och
skickar in den till Kyrkans pension.
Adress hittar du längst ned på den här
sidan. Endast följande personer kan
sättas in som förmånstagare:
a) make/maka/registrerad partner eller
tidigare make/maka/registrerad partner
b) sambo eller tidigare sambo
c) barn till dig själv eller till någon person
enligt a) eller b). Även styvbarn/fosterbarn kan vara förmånstagare. Dessa
måste då namnges.
Om du sätter in någon annan person
kommer den att strykas ur förordnandet.
Kontrollen gör vi i samband med
utbetalning.

Bekräftelse
Som bekräftelse på att vi registrerat
förordnandet skickar vi en kopia till dig
på förordnandet.
Giltighet av ändrat förmånstagar
förordnande
När du fått en bekräftelse på ditt nya
förmånstagarförordnande gäller det tills
vidare. Du kan ändra förmånstagarförordnande igen och då ersätter det nya
förordnandet det tidigare när det
registrerats hos oss.
Saknas förmånstagare görs ingen
utbetalning.

Förordnande till sambo
Förordnande till sambo gäller inte om
sammanboende upphör. Om förordnandet
ska gälla även efter upphörandet måste
detta särskilt anges. Det görs genom att du
namnger din sambo och lämpligen under
Alt. 3 skriver ”Min sambo Nisse Nilsson,
personnummer xxxxxx-xxxx”.
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Generellt förmånstagarförordnande
Om du inte anmäler annat gäller följande:

