ändring av förmånstagarförordnande
för ersättning vid dödsfall
PRIVATRESEFÖRSÄKRING
TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING
FÖRSÄKRING VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING
KORTFÖRSÄKRING
Insänds till Europeiska ERV som registrerar och bekräftar förordnandet.

Försäkringsnummer/ kortnummer vid kortförsäkring:

Kopian av förordnandet återsänds med Europeiska ERV bekräftelse.
Förordnandet bör förvaras med försäkringsbrevet.
Förordnandet avser:

Privatreseförsäkring

Tjänstereseförsäkring *

Försäkring vid utlandstjänstgöring *

Kortförsäkring
* I förekommande fall inklusive Dödsfallsersättning på grund av sjukdom eller smitta.

Härmed förordnas att försäkringsbelopp som utfaller från ovannämnda försäkring efter min död skall tillfalla nedan angivna förmånstagare.
Tidigare förordnande återkallas.
Läs informationen på nästa sida innan du fyller i blanketten.
I första hand make/maka/sambo och barn. I andra hand den försäkrades laga arvingar.
I första hand make/maka/sambo. I andra hand barn. I tredje hand den försäkrades laga arvingar.
I första hand barn. I andra hand make/maka/sambo. I tredje hand den försäkrades laga arvingar.
Annat förordnade och/eller namngiven förmånstagare (ange namn och personnummer).

Sambo är en person som den försäkrade sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden och som är folkbokförd på samma adress. För att
räknas som sambo krävs att ingen av parterna är gifta med eller har registrerat partnerskap med någon annan än den person den försäkrade sammanbor med.
Med Make/Maka avses även registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap.
Om förmånstagare avlider eller helt eller delvis avstår från sin rätt inträder de närmast efter denne berättigade som förmånstagare.
Den som avstått från sin rätt skall dock inträda som förmånstagare om andra förmånstagare senare saknas.
Ort och datum

Telefon dagtid

Den försäkrades underskrift och personnummer

E-post

Personnummer

Adress

Namnteckning

Postnummer

Namnförtydligande

Postort

2564-2203

(Observera att personnummer måste anges)

Behandling av personuppgifter
Europeiska ERV värnar om din personliga integritet. Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som anges när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Dina personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Europeiska ERV ger bara
vidare personuppgifter till tredje part om vi har ditt samtycke till sådant vidaregivande eller om lagen kräver det. Har du frågor om vår behandling av personuppgifter
är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud på dpo@erv.se.

Ovanstående förordnande är registrerat hos Europeiska ERV, vilket härmed bekräftas.
Kista/Datum:

Europeiska ERV

Signatur av mottagare hos Europeiska ERV:

Europeiska ERV Filial, Torshamnsgatan 35, 164 40 KISTA I Organisationsnummer: 516410-9208
Telefon: 0770-456 900 I E-post: info@erv.se I www.erv.se

Information om förmånstagare och förmånstagarförordnande

Förmånstagarförordnande enligt försäkringsvillkoren
Förmånstagare är i följande ordning:
•
•

make/maka/sambo/registrerad partner och barn
laga arvingar

Make/registrerad partner är förmånstagare även när mål om
äktenskapsskillnad/upplösande av partnerskap pågår.
Registrerad partner − person med vilken den försäkrade
låtit registrera partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap (1994:1117). Lagen avser personer av samma kön.
Med barn avses försäkrads barn, som enligt lag har arvsrätt
efter denne. Det gäller oavsett om barnet är fött inom
eller utom äktenskapet. I avlidet barns ställe inträder dess
avkomlingar. Uttrycket barn omfattar även adoptivbarn
och dess avkomlingar, men inte styvbarn eller fosterbarn.
Försäkringsbeloppet fördelas efter arvsrättens regler.
Ändrat förmånstagarförordnande
Den försäkrade kan göra ett annat förmånstagarförordnade. Förordnandet kan endast göras till fysisk person. Det
ska göras skriftligen och skickas in till Europeiska ERV Filial.
Testamente eller liknande viljeyttring är inte ett förmånstagarförordnande.
Vid byte av arbetsgivare (gäller tjänstereseförsäkring
och försäkring för utlandsstationerad personal)
Om den försäkrade har skrivit ett annat förmånstagarför
ordnande, ett s.k. särskilt förmånstagarförordnande, gäller
detta så länge anställningen består och arbetsgivaren har
en gällande försäkring hos Europeiska ERV Filial. Byter den
försäkrade arbetsgivare förfaller det av den försäkrade
skrivna förordnandet.
Den som har gjort ett särskilt förmånstagarförordnande och
vill behålla det vid byte av arbetsgivare, under förutsättning
att den nya arbetsgivaren också har tecknat försäkring hos
Europeiska ERV Filial, ska skicka in ett nytt förordnande när
den nya anställningen börjar.

När du fyller i blanketten
Alternativ 1 på framsidan
Fördelningen är 50% till make/maka/sambo och 50% till
barn Om sådana anhöriga saknas är laga arvingar förmånstagare.
Alternativ 2 på framsidan
Används när make/maka/sambo i första hand ska vara
ensam förmånstagare.
Alternativ 3 på framsidan
Används när barn i första hand ska vara förmånstagare.
Alternativ 4 på framsidan
Används när den försäkrade önskar göra ett annat förordnande än enligt alternativ 1, 2 eller 3. Juridisk person
(aktiebolag, förening, stiftelse o dyl.) kan ej göras till förmånstagare.
Skattebestämmelser
Försäkringen är en utmätningsfri kapitalförsäkring. Utfallande
försäkringsbelopp är fritt från inkomstskatt och arvsskatt.

