		

Ändring av		
FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE
Skickas till

Ändringen gäller:

VFF Pension
M2.7
405 08 Göteborg

Alla mina försäkringar hos VFF Pension
PLUSpension
Volvo Företagspension
Alternativ ITP - T10

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Ändring av försäkringsformen, markera aktuellt alternativ
Försäkringen ska gälla utan återbetalningsskydd (t ex om möjlig förmånstagare saknas).
Försäkringen ska gälla med återbetalningsskydd och enligt nedanstående alternativ.

Försäkring med återbetalningsskydd (efterlevandeskydd)
Alternativ 1

Förmånstagare ska i första hand vara min maka/make/sambo och i andra hand mina barn oavsett ålder och med lika fördelning mellan dessa.

Alternativ 2

Förmånstagare ska i första hand vara mina barn oavsett ålder och med lika fördelning mellan
dessa och i andra hand min maka/make/sambo.

Alternativ 3 Särskilt förordnande att användas om annat förordnande än alternativ 1 eller 2 skall gälla. (Möjliga förmånstagare, se upplysningar på blankettens baksida.) Förmånstagarens namn, personnummer och relation till den försäkrade ska anges om särskilt förordnande ska gälla.
Jag specificerar särskilt förordnande på baksidan av blanketten.
Avstår förmånstagare helt eller delvis från sin rätt, ska den eller de enligt förordnandet näst
berättigade inträda i den avståendes ställe.
Komplettering:

Vad förmånstagare erhåller samt avkastning därav skall utgöra förmånstagares enskilda egendom.
Förmånstagare skall äga rätt att genom äktenskapsförord annorlunda förordna.

Komplettering:

Vad förmånstagare erhåller samt avkastning därav skall utgöra förmånstagares enskilda egendom.
Förmånstagare skall EJ äga rätt att genom äktenskapsförord annorlunda förordna.

Underskrift
E-postadress

Namnteckning					

Telefon

2018:1

Ort och datum					

VFF Pension M2.7, 405 08 GÖTEBORG | Besök: Götaverksgatan 2			
Vxl: 031-66 12 10 | vff@volvo.com | www.vffpension.se					

VFF Pension Försäkringsförening Org. nr 816400-4056

Ändring av		
FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE
Upplysningar
Enligt Inkomstskattelagen kan endast följande personer sättas in som förmånstagare:
a) make eller tidigare make
b) sambo eller tidigare sambo
c) barn/styvbarn/fosterbarn till dig själv eller till någon person enligt a) eller b)
Omfattar förordnandet annan person än sådan som ingår i kretsen ovan, är det i den delen utan verkan.
Föräldrar, syskon eller barnbarn kan ej vara förmånstagare och pensionsförsäkring skiljer sig härvid från
vanliga arvsregler. Privat pensionssparande i bank, s k IPS följer vanliga arvsregler.
(Som make förstås även registrerad partner.)

Särskilt förmånstagarförordnande enligt alternativ 3 och med procentfördelning
Ordning Personnummer

Namn och relation

Ev procentsats

2018:1

Ifyllnadsexempel
Ordning

Personnummer

1

740631-7890
760431-4567
820931-4567

2
3

540229-4567

Namn och relation

Peter Nilsson, son
Eva Nilsson, fosterdotter
Linda Nilsson, dotter till nuvarande hustru
Hustru
Birgitta Nilsson-Falk, f.d. hustru

Ev procentsats

20%
30%
50%

