NAVNGIVEN BEGUNSTIGELSE
(UDBETALING VED DØDSFALD)
Læs den vedlagte vejledning, inden du udfylder begunstigelseserklæringen. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din
rådgiver.
(Vær opmærksom på, at der kan gælde lovmæssige begrænsninger for, hvem der kan indsættes som begunstiget, se nærmere herom i
vejledningen.)

1. Kundeoplysninger
CPR nr.:

Navn.:

Adresse:

Postnr.:

By:

2. Forsikringsoplysninger
Forsikringsnummer_____________________
Begunstigelsen skal gælde alle dækninger under det angivne forsikringsnummer medmindre andet er anført her (sæt ét kryds):

☐ begunstigelsen gælder kun den opsparing, der er tilknyttet forsikringen
☐ begunstigelsen gælder kun den gruppelivsforsikring, der er knyttet til forsikringen
3. Navngivet begunstigelse
Jeg ønsker at begunstige (Husk at udfylde alle felter):
Navn:

CPR-nr.

Relation til mig

Andel

Hvis feltet ”Andel” ikke er udfyldt, skal udbetalingen ske til lige deling mellem de begunstigede

4. Hvis en begunstiget afgår ved døden
I det tilfælde en begunstiget er afgået ved døden, er forsikringstagers nærmeste pårørende begunstiget, for så vidt angår afdøde begunstigedes andel, med mindre andet er anført nedenfor (sæt kryds):
Afdøde begunstigedes andel skal gå til/fordeles:
☐ Afdødes begunstigedes livsarvinger

☐ Ligeligt mellem de navngivne begunstigede
Hvis det ikke er muligt at foretage udbetalingen til en subsidiær begunstiget, fordi denne er afgået ved døden, sker udbetalingen af afdødes begunstigedes andel til forsikringstagers nærmeste pårørende.

5. Bortfald af begunstigelse af samlever
Har jeg indsat min samlever som navngivet begunstiget, bortfalder begunstigelsen af min samlever automatisk, hvis vores samliv ophører
af andre årsager end institutionsanbringelse, herunder flytning til ældrebolig. I stedet er mine ’nærmeste pårørende’ begunstigede.

☐ Jeg ønsker, at begunstigelsen af min samlever skal bestå, hvis vores samliv ophører.

6. Kundens underskrift
Ved min underskrift bekræfter jeg samtidig at have læst den vedlagte vejledning.

_______________
Dato

Topdanmark Livsforsikring
Borupvang 4
2750 Ballerup

___________________________________
Forsikringstagers underskrift

Telefon
E-mail
Web

44 68 33 11
topdanmark@topdanmark.dk
www.topdanmark.dk
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