
Till: Aviva, PO Box 1550, Salisbury SP1 2TW England

I/Jag/vi (”överlåtaren/överlåtarna”) överlåter härmed försäkringen/försäkringarna utfärdad(e) av Aviva i sin helhet och enligt vad som anges nedan 
samt alla försäkringsbelopp tillhörande försäkringen/försäkringarna till den/de nya försäkringstagaren/försäkringstagarna (”förvärvaren/förvärvarna” 
vars namn och adress/adresser anges nedan eller dennes/deras testamentsexekutor eller boutredningsman).

Försäkringstagarens fullständiga namn 
(”Överlåtare”)

Adress

Försäkringstagarens fullständiga namn 
(”Överlåtare”)

Adress

Antal försäkringar (alla försäkringsnummer 
måste anges)

Ny försäkringstagares fullständiga namn 
(”Förvärvaren”)

Adress

Ny försäkringstagares fullständiga namn 
(”Förvärvaren”)

Adress

Ska den/de nya försäkringstagaren/
försäkringstagarna vara de enda försäkrade 
parterna?

Ja Nej

Överlåtelsehandling
Endast för försäkringar som tecknats under svensk lag
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Orsak till överlåtande

DENNA ÖVERLÅTELSEHANDLING som utfärdas det datum som anges i den bifogade förteckningen MELLAN parterna som namnges i förteckningen 
(som benämns enligt de beskrivningar som anges i förteckningen) ANGER följande:
1.  Överlåtaren ÖVERLÅTER HÄRMED till Förvärvaren utan äganderättsgaranti den försäkring som anges i förteckningen samt alla pengar som utfaller 

eller kommer att utfalla enligt denna samt alla rättigheter som ingår i den egenskap som anges i förteckningen.

2. I denna överlåtelsehandling (inklusive förteckningen) inkluderar ord i singular pluralformen och omvänt.

3. Jag intygar härmed att omständigheterna för överlåtandet av denna försäkring är:

Gåva

Ekonomisk uppgörelse (beslutad eller godkänd av domstol) 
vid skilsmässa eller upplösning av registrerat partnerskap

Ekonomisk uppgörelse (ej beslutad eller godkänd av domstol) 
vid separation, skilsmässa eller upplösning av registrerat partnerskap

Försäljning av försäkring

Annat (ange i rutan nedan)

JAG INTYGAR att parterna har verkställt överlåtelsehandlingen det datum som anges i förteckningen.

Vi behöver följande dokument för att kunna fortsätta med överföringen. Vi kan inte gå vidare med ärendet om dessa dokument inte 
tagits emot.

Bestyrkta dokument som anger den/de nya
försäkringstagarens/försäkringstagarnas adress(er)

Bestyrkt kopia av den/de nya
försäkringstagarens/försäkringstagarnas legitimation

Överföring till företag eller stiftelse

Se separat guide för bevis på identitet och bostadsadress.
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Vi behöver följande dokument för att genomföra en överföring till ett företag eller en stiftelse.

● Bestyrkt kopia av registreringsbeviset.

●  Lista på alla styrelsemedlemmar och en bestyrkt kopia av ID-handlingarna för två av dessa (en måste vara den verkställandedirektören). Vi behöver 
även dokument som bestyrker deras adresser.

● Ett brev från företaget som bekräftar att företaget inte har eller håller på att likvideras, nedskrivas eller upplösas.

● Lista med auktoriserade undertecknare.

● Lista med aktieägare och en bestyrkt kopia av ID-handlingar och adress för aktieägare som äger mer än 20 % av företaget.

Om överföringen skett i utbyte mot pengar kommer Aviva att kräva en kopia av köpeavtalet och information om pengarnas ursprung. Kopian måste 
vara bestyrkt av:

1 en notarius publicus, en advokat, en jurist eller

2 din oberoende ekonomiska rådgivare (om godkänd)

Detta dokument utfärdades 

Dag Månad År

OBS! Vi kan inte behandla överföringen om dokumentet inte är daterat. 
Alla försäkringstagare måste underteckna.

Undertecknas av föregående försäkringstagare 
(Överlåtare)

Undertecknas av föregående försäkringstagare 
(Överlåtare)

Undertecknas av den/de nya försäkringstagaren/
försäkringstagarna 
(Förvärvare)

Undertecknas av den/de nya försäkringstagaren/
försäkringstagarna 
(Förvärvare)

I närvaro av (undertecknas av vittne)

Obs!:Vittnet får inte vara släkt med föregående försäkringstagare (Överlåtare) eller den nya försäkringstagaren (Assignee)

Vittnets fullständiga namn

Vittnets sysselsättning

Vittnets adress

Denna överlåtelsehandling har upprättats i enlighet med svensk lag.
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Aviva Life & Pensions Ireland Designated Activity Company, ett privat aktiebolag. 
Registrerat i Irland, nr 165970. Säte i One Park Place, Hatch Street, Dublin 2, D02 E651, Irland.

Aviva Life & Pensions Ireland Designated Activity Company, som handlar under namnen Aviva Life & 
Pensions Ireland och Friends First, regleras av Central Bank of Ireland. Företagsreferensnummer C757.

Tel +353 (0)1 898 7950   olab.aviva.com
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https://olab.aviva.com/

