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Förmånstagare Kapital-/ Livförsäkring 
Anmälan/Ändring

Blad 1 (1)

Central 
instans 
blad

C

Ansvarigt clearingnummer

Försäkringstagarens underskrift

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Kundansvarig och kontor

Personnummer

Till Nordea Liv & Pension, G2410, 105 71 Stockholm.

Nordea Liv & Pensions noteringar

Ange endast ett alternativ.  
Väljer du 21 eller 22 får inga strykningar eller tillägg göras, eftersom formuleringen är fastställd. Om annat 
förordnande önskas måste detta anges under förmånstagarförordnande 99. Om inget av alternativen fylls i 
gäller försäkringen utan förmånstagarförordnande, d.v.s "ej förordnat".

Ort och datum

Utskriftsdatum

Försäkringsnummer

Om förmånstagaren avlidit eller avstår från sin rätt inträder de närmast efter denne berättigade  
som förmånstagare.

Förmånstagare vid såväl dödsfall som livsfall

Vad förmånstagare erhåller från försäkringen och vad som sätts i dess ställe samt avkastning därav, ska vara enskild 
egendom. 

Vad förmånstagare erhåller från försäkringen och vad som sätts i dess ställe samt avkastning därav, ska vara enskild 
egendom. Förmånstagare har rätt att via äktenskapsförord istället förordna så egendomen ska utgöra giftorättsgods.

21 Make/Sambo eller om sådan ej finns, barn eller om, jämväl sådana saknas, arvingar

22 Barn eller, om sådana anhöriga saknas, make/sambo eller, om sådana ej finns, arvingar

      Annat förordnande enligt följande (om förmånstagare namnges ska även förmånstagarens  
99  personnummer anges)

Förmånstagare ska ej ha förfoganderätt

Förmånstagarförordnandet avser endast dödsfall 
om ej nedanstående ruta kryssas i

Underskrift

Försäkrings- 
tagare 
Försäkrings- 
nummer

Förmåns- 
tagarför- 
ordnande

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)  Orgnr 516401-8508 
Postadress: Nordea Liv & Pension, 105 71 Stockholm  
Telefon 08-787 67 04   www.nordealivochpension.se

Namnförtydligande

Förmånstagare kan inte insättas genom testamente. Vem som helst kan insättas som förmånstagare (även 
juridisk person). Förordnandet kan återkallas när som helst under försäkringstiden.

Förmånstagare får automatiskt förfoganderätt. Om förmånstagare ej  
ska få förfoganderätt ska nedanstående ruta kryssas i.

Försäkringstagarens namn
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Kundansvarig och kontor
Personnummer
Till Nordea Liv & Pension, G2410, 105 71 Stockholm.
Nordea Liv & Pensions noteringar
Ange endast ett alternativ. 
Väljer du 21 eller 22 får inga strykningar eller tillägg göras, eftersom formuleringen är fastställd. Om annat förordnande önskas måste detta anges under förmånstagarförordnande 99. Om inget av alternativen fylls i gäller försäkringen utan förmånstagarförordnande, d.v.s "ej förordnat".
Ort och datum
Utskriftsdatum
Försäkringsnummer
Om förmånstagaren avlidit eller avstår från sin rätt inträder de närmast efter denne berättigade 
som förmånstagare.
Förmånstagare vid såväl dödsfall som livsfall
Vad förmånstagare erhåller från försäkringen och vad som sätts i dess ställe samt avkastning därav, ska vara enskild egendom. 
Vad förmånstagare erhåller från försäkringen och vad som sätts i dess ställe samt avkastning därav, ska vara enskild egendom. Förmånstagare har rätt att via äktenskapsförord istället förordna så egendomen ska utgöra giftorättsgods.
21         Make/Sambo eller om sådan ej finns, barn eller om, jämväl sådana saknas, arvingar
22         Barn eller, om sådana anhöriga saknas, make/sambo eller, om sådana ej finns, arvingar
      Annat förordnande enligt följande (om förmånstagare namnges ska även förmånstagarens 
99  personnummer anges)
Förmånstagare ska ej ha förfoganderätt
Förmånstagarförordnandet avser endast dödsfall
om ej nedanstående ruta kryssas i
Underskrift
Försäkrings-
tagare
Försäkrings-
nummer
Förmåns-
tagarför-
ordnande
Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)          Orgnr 516401-8508
Postadress: Nordea Liv & Pension, 105 71 Stockholm 
Telefon 08-787 67 04   www.nordealivochpension.se
Namnförtydligande
Förmånstagare kan inte insättas genom testamente. Vem som helst kan insättas som förmånstagare (även juridisk person). Förordnandet kan återkallas när som helst under försäkringstiden.
Förmånstagare får automatiskt förfoganderätt. Om förmånstagare ej 
ska få förfoganderätt ska nedanstående ruta kryssas i.
Försäkringstagarens namn
2014-09-25 P014 Stora förändringar. AP
2012-01-30 P013 Kryssruta "05 Ej förordnat" in. AP
2008-12-08 P012 Vet ej vad som gjorts i P012?? AP
2008-04-03 P011 Uppdrag 2008-000166, fotnotsändring + konver. t 7.0. LL
2005-11-22 P010 Uppdrag 2005-000263; ändring i förmånstagarförordnandet, bland annat/Karl
2005-03-04 P009 Utbyte av en text (2005-000263) AP
2005-04-30 P008 Bytt "andra" mot "sista" (2004-001138) AP
2004-03-29 P007 Nya 03, 04 (uppdrag 2004-000492) AP
2004-03-16 P006 Ändrad pga flytt (uppdrag 2004-000492) AP
2003-04-15 P005 Ändrat 3 st stavfel. AP
2003-02-12 P004 Textborttagning, ingår i uppdrag; 2003-000108) AP
2002-04-17 B003 Byte av poststation AP
2001-10-31 B002 Nordbanken/Livia utbytt GO
B001 = (Uppdrag; 2000-00864)
Mikael Weikvist
Nordea Liv & Pension
Förmånstagare dondkapitalförsäkring
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