Särskilt förmånstagarförordnande
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Kåpan Pensioners försäkringar
med återbetalningsskydd
Kundservice 060-18 75 85
www.kapan.se

Skicka blanketten till:
Kåpan Pensioner
851 90 Sundsvall

Viktigt att veta innan du fyller i blanketten
•

Fyll endast i den här blanketten om du redan har återbetalningsskydd

•

Försäkringar med återbetalningsskydd från Kåpan Pensioner betalar vi i första hand ut
till din make, maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand till dina barn

•

Läs under rubriken Vem kan vara förmånstagare på baksidan av blanketten om vilka
familjemedlemmar du kan skriva som förmånstagare

•

Har någon av makarna ansökt om skilsmässa upphör rätten att vara förmånstagare

1. Personuppgifter
Förnamn och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

Utdelningsadress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

2. Fyll i vilken eller vilka försäkringar med återbetalningsskydd som du vill ändra

☐

Kåpan Tjänste

☐

Kåpan Valbar (Kåpan Ålderspension)

☐

Kåpan Extra

☐

Kåpan Plus

☐

Kåpan Flex

3. Fyll endast i ett av alternativen

☐ Alternativ 1

Förmånstagare ska vara i följande ordning:
1. Till mina barn.
2. Till min make, maka, registrerad partner eller sambo.

☐ Alternativ 2

Pengarna ska delas mellan förmånstagare:

• Hälften av pengarna ska gå till min make, maka, registrerad partner eller sambo.
• Hälften av pengarna ska gå till mina barn.
Om den ena av parterna saknas eller avstår sin del, tillfaller hela pensionsbeloppet den andra parten.

☐ Alternativ 3 Ändra ordning, personer och fördelning

Enligt inkomstskattelagen kan du välja din make, maka, registrerad partner, sambo eller tidigare
make, maka, registrerad partner, sambo. Du kan också välja barn till dig eller till någon av dessa
personer.

Ordning

Personnummer
(ååååmmdd-nnnn)

Namn

Fördelning
i procent

Relation

1.
2.
3.
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4. Fyll i om du vill ändra tillbaka till det generella förmånstagarförordnandet

☐

Jag har tidigare skickat in ett särskilt förmånstagarförordnande och vill att det generella förmånstagarförordnandet ska
gälla. Se informationen på baksidan.

5. Underskrift

Datum

Namnteckning

Kåpan Pensioner är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom vår verksamhet. Läs mer på kapan.se
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I första hand gäller ett generellt
förmånstagarförordnande
Det är Kåpan Pensioners generella förmånstagarförordnande som bestämmer att make, maka, registrerad
partner, sambo i första hand och barn i andra hand har rätt
till efterlevandepensionen. Finns det flera barn ska
efterlevandepensionen delas mellan dem. Innan pensionen
börjar betalas ut kan förmånstagare helt eller delvis avstå
sin rätt till efterlevandepension till någon annan
förmånstagare.

Ändra till ett särskilt
förmånstagarförordnande
Du kan ändra det generella förmånstagarförordnande till
ett särskilt förmånstagarförordnande. Det är
inkomstskattelagen som bestämmer vem eller vilka
personer du kan välja från din familj.

Vem kan vara förmånstagare?
Du kan skriva in följande personer:
1. Make, maka eller tidigare make, maka.
2.

Sambo eller tidigare sambo.

3.

Barn, fosterbarn eller barn till någon av
personerna i punkt 1 och 2.
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Det är ingen annan i din familj som kan få pengarna från
din pension när du har återbetalningsskydd. Har du ingen
av ovanstående familjemedlemmar behöver du inget
återbetalningsskydd.

Regler vid skilsmässa
Har någon av makarna ansökt om skilsmässa upphör rätten
att vara förmånstagare.

Hur länge gäller det särskilda
förmånstagarförordnandet?
När vi registrerat ditt särskilda förmånstagarförordnande
gäller det tills du skickar in någon ändring.

