
� Detta förmånstagarförordnande ersätter eventuellt tidigare 
givet förordnande för samma försäkring.

Förmånstagarförordnande

Försäkringstagare
Namn Personbeteckning / FO-nummer

Förmånstagarförordnande

Välj endast ett alternativ      
 Alternativ 1  Jag förordnar att förmånstagare för dödsfallsersättningen i ovannämnd försäkring är den försäkrades;

Anhöriga                 Maka/Make               Barn               Maka/Make och barn    

       Förmånstagarens maka/makes giftorätt utesluten.

        Alternativ 2  Annan förmånstagare (andel i procent):

 Jag förordnar att dödsfallsersättningen betalas ut till följande:

Namn %-andel av 
ersättningen

(Endast hela procent)

Makas/makes gifto-
 rätt utesluten (Inte 

tillämpligt på företag)

Personbeteckning / FO-nummer 

%

%

%

%

%

Totalt                       100%
Var och en till lika del  

I avliden förmånstagares ställe inträder:
        förmånstagarens barn
        
 de övriga förmånstagarna var och en till lika del.

Om någon av de ovanstående förmånstagarna avlider eller avstår från sin rätt, inträder hans/hennes barn eller i andra hand de 
andra förmånstagarna.

Försäkringsnummer

Ref8228

Försäkran

Förmånstagarförordnandet ska vara skriftligt och sändas till SEB Life International. För att vara giltigt måste 
förmånstagarförordnandet vara registrerat hos SEB Life International. Om ett förmånstagarförordnande är ikraft ingår den ersättning 
som betalas med anledning av den försäkrades dödsfall inte i den försäkrades dödsbo.

Jag är införstådd med att min elektroniska underskrift av detta dokument har samma rättsliga effekt som en underskrift i original och 
är ett bevis på mitt samtycke och avsikt att vara juridiskt bunden till försäkringsvillkoren.

Försäkringstagarens namnteckning Datum               dd/mm/åå

x



Förmånstagarförordnande

Anhöriga

• Dödsfallsersättningen betalas ut till den försäkrades maka/make och bröstarvingar så att makan/maken får halva beloppet och 
barnen delar på den andra hälften av dödsfallsersättningen.

• Om den försäkrade är ogift vid dödstillfället betalas hela dödsfallsersättningen ut till bröstarvingarna. Om barnet har avlidit betalas 
dödsfallsersättningen ut till hans eller hennes bröstarvingar.

• Om den försäkrade vid dödstillfället inte har några barn, och inga efterlevande till eventuella barn finns i livet, betalas hela 
dödsfallsersättningen ut till den försäkrades maka/make.

• Om den försäkrade vid dödstillfället inte har vare sig maka/make, barn eller efterlevande till eventuella barn, betalas 
dödsfallsersättningen ut till den försäkrades föräldrar. I stället för en avliden förälder kommer hans eller hennes barn dvs. den 
försäkrades syskon och i stället för avlidna syskon kommer deras efterlevande.

• Om varken föräldrar, syskon eller efterlevande till dessa finns i livet vid dödstillfället, betalas dödsfallsersättningen ut till den 
försäkrades far- och morföräldrar. Om någon av far- och morföräldrarna har avlidit betalas dödsfallsersättningen ut till dennes barn, 
dvs. den försäkrades far- och morbröder och fastrar och mostrar. Den försäkrades kusiner har inte rätt till dödsfallsersättning enligt 
förmånstagarutnämningen ”anhörig”. Om kusiner är de närmaste släktingarna betalas dödsfallsersättningen ut till den försäkrades 
dödsbo.

Maka/make

• Dödsfallsersättningen betalas ut till den person som den försäkrade var gift med vid dödstillfället.

• Dödsfallsersättningen betalas inte ut till maka/make om en process om skilsmässa pågick i domstol vid dödstillfället. 
Dödsfallsersättningen betalas inte ut till sambo. Om man önskar sambo som förmånstagare ska denne nämnas med namn och 
personbeteckning.

• Om den försäkrade är ogift vid dödstillfället, betalas hela dödsfallsersättningen ut till den försäkrades dödsbo.

Barn

• Dödsfallsersättningen betalas ut till den försäkrades bröstarvingar enligt ärvdabalken. Utbetalning sker med lika stor summa till vart 
och ett av den livförsäkrades barn. Om ett barn har avlidit betalas dödsfallsersättningen ut till hans eller hennes efterlevande.

• Om den försäkrade vid sin död inte har några barn, och inga efterlevande till eventuella barn finns i livet, betalas hela 
dödsfallsersättningen ut till
den försäkrades dödsbo.

Maka/make och barn

• Dödsfallsersättningen betalas ut till den försäkrades maka/make och bröstarvingar så att makan/maken får halva beloppet och 
barnen delar på den andra hälften av dödsfallsersättningen.

• Om den försäkrade är ogift vid dödstillfället betalas hela dödsfallsersättningen ut till bröstarvingarna.

• Om den försäkrade vid dödstillfället inte har några barn, och inga efterlevande till eventuella barn finns i livet, betalas hela 
dödsfallsersättningen ut till den försäkrades maka/make.

• Om den försäkrade vid dödstillfället inte har vare sig maka/make, barn eller efterlevande till eventuella barn, betalas 
dödsfallsersättningen ut till den försäkrades dödsbo.

Namngiven person

• Om ingen av de namngivna förmånstagarna är vid liv vid den försäkrades död, betalas ersättningen till den försäkrades dödsbo.
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SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company som verkar under namnet SEB Life International, står under tillsyn av Irlands 
centralbank. Registrerat i Republiken Irland. Bolagets säte: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 
2, Irland. Registreringsnummer 218391. Historisk utveckling är inte någon garanti för framtida resultat. Värdet på dina placeringar kan öka, men även 
minska. All information är korrekt på angivet datum september 2020 men innehållet kan komma att ändras.

Postadress: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.       
Kundtjänst: +358 (0)800 9 0805 (avgiftfritt nummer inom Finland), E-post: life.finland@seb.fi, Växel: +353 1 478 07 00, Fax: +353 1 487 07 04 
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