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Förmånstagarförordnande
Gruppliv

+

Fylls i av Folksam
Akt ID:

-

Blanketten skickas till:
Folksam, LIV1070, Box 90346, 120 25 Stockholm

Var vänlig skriv tydligt, blanketten läses maskinellt.
Försäkringstagare

Efternamn och tilltalsnamn

Personnummer (12 siffror)
Utdelningsadress
Om förordnandet görs av medförsäkrad,
ange gruppmedlems personnummer

Postnummer och ortnamn

Innan du fyller i blanketten, läs först upplysningarna på baksidan.
Folksam återsänder en kopia som bekräftelse på att förordnandet har registrerats.
Om du har några frågor eller behöver hjälp med att fylla i blanketten
är du välkommen att ringa Folksam på telefonnummer 0771-29 00 44.

Gruppavtalsnummer

(Måste alltid anges – Finns angivet på ditt försäkringsbesked)

GF 14 600

GF

GF

GF

Du kan endast välja ett av alternativen A, B, C eller D. Läs på baksidan!
A. Kryssa endast i en av dem översta rutorna.
Min make/maka/sambo 50 procent, mina
arvsberättigade barn 50 procent

Min make/maka/sambo
till hela beloppet

Mina arvsberättigade barn till
hela beloppet

Om make/sambo, ange namn och personnummer (10 siffror)

B. Detta alternativ används när förmånstagare ska få beloppet i tur och ordning, det vill säga om förmånstagare

en avlider eller avstår från sin rätt ska förmånstagare två få beloppet och så vidare. (Ange personnummer eller
organisationsnummer om förmånstagare anges.)

Turordning

Personnummer (10 siffror)

Efternamn och förnamn

1.
2.
3.
4.

C. Försäkringsbeloppet ska fördelas mellan flera förmånstagare. Skriv på separat papper om utrymmet inte räcker till.
Varje förmånstagare får

en del av försäkringsbeloppet i procent enligt fördelning nedan
lika stor del av försäkringsbeloppet
Måste alltid fyllas i vid val av alternativ C. Om någon förmånstagare vid utbetalningstillfället har
avlidit eller valt att avstå från sin rätt, inträder som förmånstagare (kryssa bara i en ruta)
Kvarvarande förmånstagare

Förmånstagarens arvingar

Efternamn och tilltalsnamn

Förmånstagarens barn
Personnummer

Den försäkrades arvingar
% av beloppet

D. Detta alternativ används vid återkallelse av ett tidigare insänt förmånstagarförordnande.
Det generella förordnandet ska åter gälla för min försäkring

+

S0226 19-04

Försäkringstagarens underskrift
Folksam har vid registreringstillfället inte tagit ställning till om försäkringen är gällande för
försäkringstagaren. Om förordnandet vid dödsfallet inte kan verkställas enligt sin lydelse,
ska det i försäkringsvillkoren angivna förordnandet gälla.
Datum

Namnteckning

Telefon dagtid, även riktnummer

Mobiltelefonnummer

Folksams registreringsdatum
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Förmånstagarförordnande i Gruppliv
Om familjens sammansättning eller ekonomiska situation
förändras är det viktigt att du kontrollerar att försäkringen
har rätt förmånstagare. Byter du fackförbund eller tecknar
ny försäkring måste nytt förordnande göras.
Allmänt

I försäkringsvillkoren finns ett generellt förmånstagarförordnande som talar om vem som är förmånstagare och har
rätt till utfallande försäkringsbelopp.

Försäkringstagare som vill göra annat förmånstagarförordnande ska använda denna blankett. Vem som helst kan sättas
in som förmånstagare (även juridisk person).
Ett förmånstagarförordnande ska för att vara gällande anmälas skriftligen till Folksam. Förordnandet kan normalt
skriftligen ändras när som helst under försäkringstiden.
Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom
testamente.

Att tänka på när du fyller i blanketten

Alternativ A
Den som vill förordna till förmån för make/sambo/barn bör
använda detta alternativ. Förordnandet avseende make/maka/
sambo förfaller automatiskt om samboendet/äktenskapet
upphört.
Förmånstagare har möjlighet att avstå sin förmånstagarrätt.
Läs under ”Avstående”.
Alternativ B
Detta alternativ används när förmånstagare ska få försäkringsbeloppet i tur och ordning, det vill säga om förmånstagare på rad ett avlider eller avstår från sin rätt ska förmånstagare på rad två få beloppet och så vidare. Du bör se
till att förmånstagare i andra och eventuellt tredje hand sätts
in. Förmånstagare har möjlighet att avstå sin förmånstagarrätt. Läs under ”Avstående”.
Alternativ C
Detta alternativ används när flera förmånstagare ska dela på
försäkringsbeloppet. Du ska alltid göra ett val av förmånstagare i andra hand. Markera ditt val med ett kryss i en av
rutorna längst ned. Förmånstagare har möjlighet att avstå
sin förmånstagarrätt. Läs under ”Avstående”.
Alternativ D
Om du vill att tidigare inskickat särskilt förmånstagarförordnande ska upphöra att gälla och att det generella
förordnandet i försäkringen ska gälla istället.

Förklarande begrepp
Make/registrerad partner

Med make/registrerad partner avses den person med vilken
försäkringstagaren vid sin död var gift/ingått partnerskap
med.
Förordnande till förmån för make/registrerad partner gäller
inte när mål om äktenskapsskillnad/ upplösning av partnerskap pågår.
Sambo

Vid förordnande till sambo och annat alternativ än A används bör man skriva ”Min sambo Stina Karlson, personnummer 500306-0806”. Begreppet ”sambo” innebär att
förordnandet automatiskt förfaller om samboendet upphör.
Om endast namn anges i förordnandet, fortsätter förordnandet att gälla även om samlevnanden upphör.
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Företag och organisation
När ett företag eller organisation sätts in som förmånstagare
måste alltid organisationsnummer, Plus- eller Bankgiro och
adress anges.
Barn
Med barn avses försäkringstagarens barn, som enligt lag har
arvsrätt efter denne. I avlidet barns ställe inträder dess avkomlingar.
Uttrycket barn omfattar även adoptivbarn och dess avkomlingar, men inte styvbarn eller fosterbarn.
Make och barn
Vid förordnande till make och barn tillfaller hälften av utfallande belopp den efterlevande maken medan den andra
hälften fördelas lika mellan barnen.
Arvingar
Vid förordnande till arvingar fördelas utfallande belopp
enligt ärvdabalkens regler om arv.
Omyndig försäkringstagare eller försäkringstagare som
vid tecknandet av försäkringen företräds av god man
eller förvaltare

Ansökan för försäkringstagare som är omyndig eller som
vid tecknandet av försäkringen företräds av god man eller
förvaltare, omfattar inte något förmånstarförordnande. När
förmånstagarförordnande saknas vid försäkringstagarens
dödsfall, tillfaller utfallande försäkringsbelopp eller försäkringen försäkringstagarens dödsbo.

Övriga upplysningar
Jämkning
Efterlämnar försäkringstagare make eller bröstarvinge och
skulle en tillämpning av förmånstagarförordnandet leda till
ett resultat som är oskäligt mot någon av dem, kan förordnandet jämkas så att försäkringsbeloppet helt eller delvis
tillfaller make eller bröstarvinge (enligt lagen om försäkringsavtal).
Avstående
Förmånstagare har möjlighet att avstå sin förmånstagarrätt.
Den som vill avstå kan inte själv välja vem han ska avstå till
förmån för, utan detta bestäms av förordnandet.
När förmånstagare avstår inträder i den avståendes ställe
den eller de som enligt förordnandet skulle få beloppet om
förmånstagaren var död vid försäkringsfallet. Avstående kan
ske inom kollektiva begrepp, till exempel arvingar.
Utmätningsfrihet
Belopp som utfaller från grupplivförsäkring är nästan alltid
utmätningsfritt och kan alltså inte tas i mät för skulder som
avliden försäkringstagare haft. Detta gäller under förutsättning att förmånstagare är insatt.
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Bosatt utomlands
Bor förmånstagaren i annat land måste du ange fullständig
adress. Flyttar någon förmånstagare till annan adress efter
registreringen, måste en adressändring göras i
förmånstagarförordnandet.
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