FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE
TGL-KL - 1037

Personnummer

Namn och adress:
……………………………………………
……………………………………………

Telefon dagtid:…………………………………………...

…………………………………………...
Arbetsgivare/Befattning/Yrke:

Mobiltelefon:…………………………………………….

……………………………………………

E-post adress:……………………………………………

Särskilt förmånstagarförordnande för TGL-KL
Läs först informationen på bifogade informationsblad
Om du inte vill att försäkringsbelopp skall utbetalas enligt standardförordnandet
skriver du ett särskilt förmånstagarförordnande.
Jag sätter in nedanstående förmånstagare till grundbelopp från TGL-KL.
Förordnandet avser barnbelopp och begravningshjälp endast om jag särskilt anger
detta.
Sambo, till hela grundbeloppet. Upphör sammanboendet före min död gäller
standardförordnandet. Ange din sambos namn och personnummer nedan under
”Uppgifter om förmånstagare”.
Mina arvsberättigade barn i första led, till hela grundbeloppet. (Om det gäller alla
arvsberättigade barn behöver du inte fylla i namn och personnummer nedan.)

Annan/andra förmånstagare, till grundbeloppet enligt nedan (namn, och
personnummer ). Observera att grundbelopp aldrig kan utbetalas oavsett
om det finns ett särskilt förmånstagarförordnande eller inte, om du saknar
make/maka/registrerad partner, sambo eller arvsberättigat barn vid
dödsfallet.
Uppgifter om förmånstagare:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Datum

Namnunderskrift

KPAs noteringar
KPA 9346 15.12

Registrerat och bekräftat:

KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM
WWW.KPA.SE

BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90

ORGANISATIONSNUMMER 502010-3502

TELEFON 020-650 500

FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE
TGL-KL - 1037

Information från KPA Livförsäkring AB (publ) om särskilt förmånstagarförordnande.
Du bör förvara detta informationsblad tillsammans med den kopia av förordnandet som du snart får tillbaka från oss.

Försäkringsbelopp från TGL-KL.
TGL-KL innehåller tre former av försäkringsbelopp:
Grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp.
Grundbelopp förutsätter att den försäkrade efterlämnar make/maka, sambo oavsett kön eller
arvsberättigat barn i första led. Registrerad partner jämställs med maka. Med sambo menas två
ogifta personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.
Dessutom ska de ha varit folkbokförda på samma adress under en sammanhängande tid av minst
sex månader. Vi bedömer samboförhållande utifrån försäkringsvillkor och praxis. Observera att om
det inte finns någon ovan nämnd efterlevande kan grundbelopp aldrig betalas ut.
Barnbelopp utbetalas till arvsberättigade barn i första led som inte fyllt 20 år.
Begravningshjälp utbetalas alltid då försäkringsskydd finns vid dödsfallet.
Standardförordnande
I TGL-KL ingår ett standardförordnande som anger förmånstagare till försäkringsbelopp.
Grundbelopp: följande personer i den ordning de anges nedan:
1) Make, maka eller registrerad partner
2) Sambo - oavsett kön
3) Arvsberättigade barn i första led
Efterlämnas sambo och arvsberättigade barn i första led, får sambon 50 % och barnen 50 %
Barnbelopp utbetalas till respektive barn.
Begravningshjälp utbetalas till den försäkrades dödsbo.
Särskilt förmånstagarförordnande – om du vill ändra på standardförordnandet
För att vara giltigt måste förordnandet ha avsänts till KPA Livförsäkring AB före försäkringsfallet.
Du kan ändra ditt förordnande genom att återkalla det eller sända in ett nytt.
Om du sätter in flera förmånstagare, utan att ange någon särskild fördelning, delar de lika på
beloppet. Om du önskar särskild fördelning av försäkringsbeloppet måste du tydligt ange det,
till exempel i procent. Ange även hur fördelningen ska göras om någon av förmånstagarna
avlider före dig. Om samtliga förmånstagare avlider före dig gäller standardförordnandet.
KPA Livförsäkring AB, 106 85 Stockholm

KPA 9346 15.12

Sänd ditt förmånstagarförordnande till:

Mer information, till exempel om de olika försäkringsbeloppens storlek, får du i vår informationsbroschyr och i försäkringsvillkoren. Dessa kan du hämta hos din arbetsgivare eller hos
din fackliga organisation, eller beställa från oss på www.kpa.se . Du är välkommen att
ringa oss på telefonnummer 020-650 500.
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