
Förmånstagarförordnande

1 Försäkringstagare Personnummer

2 Jag är gift Ja (a)

Nej (b)

3 Försäkringsnummer

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

 Härmed förordnar jag följande personer som förmånstagare med rätt till försäkringen enligt nedanstående fördelning.

4 Fullständingt namn, personnummer och adress för respektive förmånstagare Del i försäkringen (%)

 Giltig legitimation samt styrkande av förmånstagarens folkbokföringsadress erfordras vid anspråk på ersättning från försäkringen.

5 För det fall det vid någon tidpunkt för utbetalning av försäkringen inte går att kontakta förmånstagaren skall Aviva kontakta 
följande person för att få kontakt med förmånstagaren:

Namn på kontaktperson

Adress

Telefonnummer

 Utebliven uppgift om kontaktperson påverkar ej giltigheten av detta förordnande.  
Namn och andra kontaktuppgifter för kontaktperson kan även bifogas separat.

6 Bara en ruta får fyllas i

Jag vill att detta förordnande skall kunna återkallas (a)

Jag vill ej att detta förordnande skall kunna återkallas (oåterkalleligt förmånstagarförordnande) (b)
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7 Försäkran

 Härmed bekräftar jag att jag har erhållit juridisk rådgivning eller valt att avstå från sådan rådgivning innan jag undertecknat denna handling. 

 (tillämplig endast då ruta (a) har fyllts i under punkt (2) ovan. Jag bekräftar att jag har informerat min make/maka om detta förordnande samt om 
namnet på förmånstagaren. 

 (tillämplig endast då ruta (a) har fyllts i under punkt (6) ovan) Jag är införstådd med att detta förordnande återkallar och ersätter tidigare 
förordnanden. Jag är även införstådd med att förordnandet i denna handling återkallas vid överlåtelse av eller annat förfogande över försäkringen. 
Jag bekräftar att jag inte har testamenterat denna försäkring eller dess ersättning i något testamente och jag förpliktar mig att informera Aviva för 
det fall jag skulle göra så. 

 (tillämplig endast då ruta (b) har fyllts i under punkt (6) ovan) Härmed bekräftar jag att jag har informerat förmånstagaren om detta förordnande 
samt att det är oåterkalleligt. Jag är införstådd med att detta förordnande inte kan ändras eller återkallas samt att försäkringen inte kan avträdas, 
överlåtas eller pantsättas utan ett föregående skriftligt godkännande från förmånstagaren. Om förmånstagaren är underårig försäkrar jag att 
förmånstagarens förmyndare har blivit informerad om förordnandet samt att det är oåterkalleligt.

 Denna handling utgör en del av försäkringen och förordnandet är gjort i enlighet med föreskrifterna i försäkringen. Uttrycket ‘förmånstagare’ har 
samma mening som i försäkringen.

 Härmed bekräftar jag att all den information som jag har lämnat i detta förordnande är sann och riktig.

Underskrift Datum | | |

Underskrift Datum | | |

Accepterat av Aviva den Datum | | |
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