Ändring av förmånstagarförordnande
Kundservice 020-51 50 40
www.spv.se
Skicka blanketten till:
Statens tjänstepensionsverk, SPV
851 90 Sundsvall
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Tjänstegrupplivförsäkring för dig som är statligt
anställd och omfattas av statens tjänstegrupplivförsäkring TGL-S, eller deltar i arbetsmarknadspolitiskt program och omfattas av
förordning 1988:244

Bra att veta innan du fyller i

Den här blanketten gäller för dig som är statligt anställd och för dig som deltar i vissa
arbetsmarknadspolitiska program.
Du använder blanketten för att ändra ditt förmånstagarförordnande. Det innebär att du kan
välja vem som får pengar om du dör.
Ändringen gäller grundbeloppet. Om du också vill ändra barnbelopp och begravningshjälp
behöver du välja det.
På spv.se kan du räkna ut hur mycket som betalas ut om du dör.
När vi registrerat ditt förmånstagarförordnande får du en bekräftelse.
Läs informationen på sista sidan innan du fyller i blanketten.

1. Personuppgifter
Förnamn och efternamn
Utdelningsadress

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)
Postnummer och ort

Arbetsgivare eller arbetsmarknadspolitiskt program (uppgiften är inte obligatorisk)

2. Om du vill ändra tillbaka till det generella förmånstagarförordnandet
Kryssar du här kan du gå vidare till punkt 6.

☐

Jag vill att det generella förmånstagarförordnandet ska gälla igen. Se information på sista sidan om vad som gäller vid ett generellt
förmånstagarförordnande.
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3. Om du vill ändra till ett särskilt förmånstagarförordnande
Skriv in de förmånstagare du själv väljer. Du kan endera välja att fördela pengarna genom att ange ”Fördelning i
procent (%)” eller att välja turordning för mottagarna genom att skriva ”i första hand” etc. före förmånstagarens
namn.
Förnamn och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-nnn

Fördelning i procent (%)

Förnamn och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-nnn

Fördelning i procent (%)

Förnamn och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-nnn

Fördelning i procent (%)

Förnamn och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-nnnn

Fördelning i procent (%)

Förnamn och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-nnnn

Fördelning i procent (%)

Förnamn och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-nnn

Fördelning i procent (%)
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4. Enskild egendom
Om du vill att beloppet till förmånstagaren ska vara enskild egendom kan du välja det (se förklaring på nästa sida)
och eventuell avkastning som förmånstagare får från försäkringen ska vara enskild egendom. Förmånstagaren kan inte ändra den
☐ Belopp
enskilda egendomen till giftorättsgods.
Belopp och eventuell avkastning som förmånstagare får från försäkringen ska vara enskild egendom. Förmånstagaren kan med ett
☐ äktenskapsförord bestämma att den enskilda egendomen istället ska vara giftorättsgods.

5. Barnbelopp och begravningshjälp
Välj om du vill att förmånstagarförordnandet ska gälla även barnbelopp och begravningshjälp (se förklaring på
nästa sida)

☐ Förordnandet gäller även barnbelopp. Barnbeloppet ska gå till den eller de som jag skrivit in under punkt 3.
☐ Förordnandet gäller även begravningshjälp. Begravningshjälpen ska gå till den eller de som jag skrivit in under punkt 3.
6. Underskrift

Datum
Namnförtydligande

Namnteckning

SPV är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom vår verksamhet. Läs mer på spv.se.
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Om tjänstegrupplivförsäkring
Från tjänstegrupplivförsäkringen kan
grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp
betalas ut. Vilka belopp som betalas ut och till
vem beror bland annat på ålder vid dödsfallet
och vilka anhöriga som finns.

Vad är ett generellt
förmånstagarförordnande?
Enligt det generella förmånstagarförordnandet
betalas grundbelopp ut i följande ordning:
1. Make, maka, registrerad partner.
2. Sambo. Om det finns arvsberättigade
barn får sambon halva grundbeloppet.
3. Arvsberättigade barn. Om det finns
sambo får barnen halva grundbeloppet.
Barnbelopp betalas ut till arvsberättigade barn
som inte fyllt 21 år.
Begravningshjälp betalas ut till dödsboet.

Vad är ett särskilt
förmånstagarförordnande?
Med ett särskilt förmånstagarförordnande kan du
ändra ordningen eller fördelningen av vilka som
ska få pengarna. Du kan välja vilken person som
helst som förmånstagare, ni behöver inte vara
släkt.
Om samtliga personer som du valt i ditt särskilda
förmånstagarförordnande dör före dig kommer
det generella förmånstagarförordnandet att gälla.
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Du kan också välja att barnbelopp ska gå till
någon annan än till arvsberättigade barn och att
begravningshjälpen ska gå till någon annan än
till dödsboet.
Ditt särskilda förmånstagarförordnande kan
innebära att make, maka, registrerad partner eller
barn går miste om pengar. De kan då begära
jämkning i domstol. Domstolen kan besluta att
pengarna ska fördelas på ett annat sätt än du
angett i ditt särskilda förmånstagarförordnande.

Hur länge gäller
förmånstagarförordnandet?
När vi registrerat ditt förmånstagarförordnande
gäller det tills du skickar in en ändring. Du kan
närsomhelst ändra ditt förmånstagarförordnande.
Påbörjar du en anställning inom annat område än
staten behöver du göra ett nytt
förmånstagarförordnande hos aktuellt
försäkringsbolag.

Enskild egendom och
giftorättsgods
Egendom som är enskild ingår inte i en eventuell
bodelning. Giftorättsgods är egendom som ingår
i en bodelning.
Alla tillgångar som inte är enskild egendom är
giftorättsgods. När ett äktenskap avslutas, genom
skilsmässa eller dödsfall, behålls den enskilda
egendomen medan giftorättsgodset som
huvudregel delas.

