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Kopiera in ditt ID-kort på denna blankett

Blad 1 (1)

Denna kopia på ID-handling ska vidimeras av en (1) person. Med vidimerad menas att en annan person än 
den som ska identifieras ska intyga att kopian av ID-handlingen överensstämmer med originalet. 

Lägg ID-handling i denna ruta 
och fota/kopiera blanketten

Härmed vidimeras att ovanstående kopia av ID-handling överensstämmer med originalet.

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Utdelningsadress, postnummer och ort Telefonnummer (även riktnr)

Bevittnad kopia av giltig ID-handling ska bifogas av den som begär utbetalning. (Om omyndig, ska samtliga förmyndare skicka 
med bevittnad kopia av sina giltiga ID-handlingar.)

Giltig svensk ID-handling, exempelvis bankernas ID-kort, körkort, Nationellt ID-kort, Skatteverkets ID-kort, svenskt pass, SIS-
märkta tjänstekort eller SIS-märkta ID-kort.

Central 
instans  
blad

C

Vidimerad kopia av ID-handling

Sänd blanketten till: Nordea Liv & Pension, M 4430, 105 71 Stockholm

Dödsbo personnummer

Person-/Organisationsnummer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)  Orgnr 516401-8508 
Postadress: Nordea Liv & Pension, 105 71 Stockholm  
Telefon 0771-470 470   www.nordealivochpension.se
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