Särskilt förmånstagarförordnande
Fortsättningsförsäkring TGL i Alecta

Läs informationen på nästa sida innan du fyller i blanketten. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

1. Försäkrad
Personnummer

Namn

Telefonnummer dagtid

Mejladress

2. Förmånstagare
Alternativ 1

Förmånstagare ska vara:

Detta alternativ
används om du vill
sätta in din sambo
som förmånstagare
i första hand.

• I första hand min sambo (gäller så länge vi sammanbor)

• I andra hand mina arvingar

Alternativ 2

Förmånstagare ska vara (i turordning):

Detta alternativ
används om du
vill sätta in annan
förmånstagare än
de som finns i
alternativ 1, eller
om du vill fördela
beloppet på annat
sätt än ovan.

I första hand:

Namn

Personnummer (10 siffror)

I andra hand:

Alternativ 2 är avsett för namngiven förmånstagare.
Ange för- och efternamn, fullständigt personnummer samt i förekommande fall, släktskapsförhållanden. Om fler förmånstagare sätts in under samma punkt ska fördelningen mellan dem
anges i procent.

Alternativ 3

Jag vill att det generella förmånstagarförordnandet ska gälla.
(Information om det generella förmånstagarförordnandet hittar du på nästa sida.)

Det alternativ som ska gälla har jag markerat med kryss. Om det ovan angivna förmånstagarförordnandet inte kan verkställas enligt
sin lydelse när jag avlidit, ska det generella förmånstagarförordnandet gälla.

3. Enskild egendom (läs om enskild egendom på nästa sida)
Jag vill att den ersättning som betalas ut från försäkringen, och avkastningen därifrån, ska vara förmånstagarens enskilda
egendom. Förmånstagaren kan inte ändra den enskilda egendomen till giftorättsgods.
Jag vill att den ersättning som betalas ut från försäkringen, och avkastningen därifrån, ska vara förmånstagarens enskilda
egendom. Förmånstagaren har rätt att föreskriva att den enskilda egendomen ska vara giftorättsgods.

4. Underskrift

Jag är medveten om att detta förordnande gäller för Fortsättningsförsäkring TGL. Förordnandet gäller inte för några andra
försäkringar jag kan ha i Alecta.
Ort och datum

Namnteckning

5. Skicka blanketten till Alecta, Efterlevandepension, 103 73 Stockholm.

Vi skickar en kopia till dig när vi har registrerat förordnandet. Spara den tillsammans med dina försäkringshandlingar.
Alectas
noteringar

Ovanstående förordnande är mottaget och registrerat av:
Datum:

Sign:

Förordnandet kan komma att gälla till viss del.
1728 2020.12

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

103 73 Stockholm Kundservice 020-78 22 80 (+46 8 441 96 21) Telefon växel 08-441 60 00
Regeringsgatan 107 Organisationsnummer 502014-6865 kundservice@alecta.se alecta.se

Information om förmånstagare och förmånstagarförordnande
Du har bara skäl att skriva ett särskilt förordnande om det
generella förordnandet inte känns rätt för dig.

Vad innebär generellt
förmånstagarförordnande?
Det är ett standardiserat förordnande som passar de flesta
och som gäller om du inte skriver ett särskilt förordnande.
Förmånstagare är i följande ordning:
1.

make/maka, registrerad partner

2.

arvingar

När make respektive registrerad partner är förmånstagare,
kvarstår denne som förmånstagare till dess dom om
äktenskapsskillnad respektive upplösning av partnerskapet
vunnit laga kraft – om inte annat följer av förordnandet.
Med arvingar menas att försäkringsbeloppet fördelas efter
arvsrättens regler.

Särskilt förmånstagarförordnande

Du som försäkrad kan göra ett annat förmånstagarförordnande. Förordnandet kan endast göras till fysisk
person. Det ska göras skriftligen och skickas in till Alecta.
Testamente eller liknande viljeyttring är inte ett förmånstagarförordnande.
Förmånstagarförordnandet gäller endast för fortsättningsförsäkring TGL i Alecta.

När du fyller i blanketten
Alternativ 1 på framsidan

Används när du önskar sätta in din sambo som förmånstagare.
Alternativ 2 på framsidan

Används när du önskar göra ett annat förordnande än enligt
alternativ 1. Juridisk person (aktiebolag, förening, stiftelse och
dylikt) kan inte vara förmånstagare i fortsättningsförsäkring
TGL.
Alternativ 3 på framsidan

Använder du om du vill att det generella förmånstagarförordnandet ska gälla.
Enskild egendom
Om du vill att ersättningen ska vara enskild egendom behöver
du bestämma om förmånstagaren, vid ett senare tillfälle, ska
ha möjlighet att kunna ändra detta till giftorättsgods.
Om du inte vill att ersättningen ska vara enskild egendom
kryssar du inte i något av alternativen på blanketten.

Övrigt

Person som sammanbor med försäkrad utan att
äktenskap/registrerat partnerskap ingåtts jämställs inte
med make/maka/registrerad partner. För att försäkringsbeloppet ska tillfalla sambo fordras att försäkrad gör ett
särskilt förordnande – alternativ 1 eller 2 ska då
användas. Om alternativ 2 används och förordnandet
endast ska gälla så länge personerna sammanbor, ska
detta anges.
Skulle en tillämpning av förmånstagarförordnandet leda
till ett resultat som är oskäligt mot make/maka/
registrerad partner eller bröstarvinge, kan förordnandet
jämkas enligt försäkringsavtalslagen.
Personuppgifter
Alecta hanterar dina personuppgifter enligt aktuell
dataskyddslagstiftning. Vi använder uppgifterna för att
hantera din tjänstepension och för att ge dig service.
Läs mer på alecta.se.
Skicka blanketten per post
Blanketten hanteras som ett originaldokument och därför
behöver du skicka den per post.

