Särskilt förmånstagarförordnande

Kundservice 060-18 75 85
www.kapan.se

Skicka blanketten till:
Kåpan Pensioner
851 90 Sundsvall

Bra att veta innan du fyller i blanketten
•

Den här blanketten kan du använda för att ändra förmånstagarförordnande på dina
försäkringar med återbetalningsskydd. Läs informationen på baksidan innan du fyller i
blanketten.

•

På Mina sidor på kapan.se kan du se om du har återbetalningsskydd och vilket
förmånstagarförordnande som du har på dina försäkringar.

•

Om du vill välja andra alternativ än vad som finns på blanketten kan du kontakta oss på
060-18 75 85 för mer information.

1. Personuppgifter
Förnamn och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

Utdelningsadress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

2. Särskilt förmånstagarförordnande för alla mina befintliga försäkringar med återbetalningsskydd
Välj ett av alternativen. Du ska inte skriva förmånstagarens namn. Vi får uppgifter från folkbokföringen vid ett eventuellt
dödsfall.

☐ Alternativ 1

☐ Alternativ 2

Mina förmånstagare ska vara
• i första hand mina barn
• i andra hand min make, maka, registrerad partner eller sambo.
Om någon av dessa förmånstagare avlider eller avstår från sin rätt, är det den som står närmast i tur
enligt förordnandet som träder in i dess ställe.

Mina förmånstagare ska vara
• till ena hälften min make, maka, registrerad partner eller sambo
• till andra hälften mina barn.
Om den ena av parterna saknas eller avstår sin del, tillfaller alla pengar den andra parten.

3. Fyll i om du vill ändra tillbaka till det generella förmånstagarförordnandet

☐

Jag vill att det generella förmånstagarförordnandet ska gälla igen. Se informationen på baksidan om vad som gäller
vid ett generellt förmånstagarförordnande.
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4. Underskrift

Datum

Namnteckning

Kåpan Pensioner är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom vår verksamhet. Läs mer på kapan.se.

1(2)

2(2)

Vad är skillnaden mellan ett generellt och särskilt förmånstagarförordnande?
Enligt Kåpan Pensioners generella förmånstagarförordnande betalas dina pengar ut som en efterlevandepension. Pengarna
betalas i första hand ut till din make, maka, registrerade partner eller sambo och i andra hand till dina barn. Har du
återbetalningsskydd på dina försäkringar och inte tidigare ändrat förmånstagarförordnande gäller det generella
förmånstagarförordnandet.
I ett särskilt förmånstagarförordnande kan du ändra ordningen eller fördelningen av vilka som ska få dina pengar.
Du kan välja följande personer som förmånstagare
• Make, maka, registrerad partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.
•

Sambo eller tidigare sambo.

•

Barn, fosterbarn eller barn till någon av personerna ovan.

Det är ingen annan i din familj som kan få pengarna från din pension när du har återbetalningsskydd. Har du ingen av
ovanstående familjemedlemmar behöver du inget återbetalningsskydd.

För vilka försäkringar gäller det särskilda förmånstagarförordnandet?
Förordnandet gäller för alla dina försäkringar med återbetalningsskydd när blanketten kommit till oss. Skulle du få en ny
försäkring med återbetalningsskydd och vill att ett särskilt förmånstagarförordnande även ska gälla för den, behöver du skicka
in ett nytt särskilt förmånstagarförordnande till oss.

Hur länge gäller det särskilda förmånstagarförordnandet?
När vi registrerat ditt särskilda förmånstagarförordnande gäller det tills du skickar in någon ändring.

Vill du välja andra alternativ än vad som finns på blanketten?
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Kontakta Kåpan Pensioner på 060-18 75 85 för mer information om hur du kan gå tillväga för att välja andra alternativ än de
som anges på den här blanketten, till exempel om du vill välja tidigare make, maka, registrerad partner eller tidigare sambo,
eller barn till någon av dessa personer.

