
Begunstigelse 
- Hvem skal have udbetalt penge fra din forsikring ved død?

Norli Pension A/S 
CVR: 29 63 78 73

Blanketten sendes til: 
Norli Pension  
Tuborg Boulevard 3 
2900 Hellerup 
Telefon +45 70 12 12 24

10 2016 

Begunstigelsen skal gælde for:   
 
- Alle mine forsikringer i Norli Pension  
- Forsikringen med forsikringsnummer:  
 
Forenede Gruppeliv: Udfyld særskilt blanket for at ændre begunstigede i Forenede Gruppeliv

Navn:

1 Om blanketten
Du skal udfylde blanketten, hvis du vil ændre, hvem der skal have udbetalt penge fra din forsikring ved død.  
Du kan vælge: Navngivne personer eller foreninger (udfyld punkt 4.1), Nærmeste pårørende (udfyld punkt 4.2) eller Boet (udfyld punkt 4.3). 

2 Personlige oplysninger

Adresse: Postnummer: By:

CPR-nummer: Telefon:

3 Oplysninger om forsikringen

Side 1 af 3 

E-mail:

4 Hvem skal have pengene udbetalt?
4.1 Udbetaling til navngivne personer 
Du kan vælge, at en eller flere navngive personer skal have pengene fra din forsikring ved død. Udfylder du ”Andel i procent”, bestemmer du, hvor stor en del af 
udbetalingen, der skal ske til de navngivne personer. Er feltet tomt, sker udbetalingen til lige deling mellem dem, du har navngivet.

CPR-nummer:

4.1.1 Ægtefælle/registreret partner/samlever 
Pengene skal udbetales til: 
 
- Min ægtefælle / Registrerede partner 
- Samlever med fælles bopæl

Navn:

Adresse: Postnummer: By:

Andel i procent af samlet udbetaling:E-mail:

Begunstigelsen af min samlever skal ophøre, hvis vores fælles bopæl ophører af andre årsager end institutionsanbringelse,  
herunder flytning til ældrebolig. I stedet skal ”Nærmeste pårørende” indsættes som begunstiget. 



4.1.3 Andre personer eller foreninger (gælder kun eventuel afgiftsfri engangsudbetaling ved død) 
Har du en afgiftsfri engangsudbetaling ved død (en såkaldt dødfaldssum), kan du vælge, at disse penge skal udbetales til andre personer end de ovennævnte fx 
dine forældre eller søskende. Afgiftspligtige udbetalinger ved død skal til gengæld altid ske til en af de personer, der er omfattet af punkt 4.1.1 eller 4.1.2, af 
nærmeste pårørende, punkt 4.2, eller til boet, punkt 4.3. 
 
Udfylder du ”Andel i procent”, skal du være opmærksom på, at udbetalingen kun gælder udbetalingen af din dødfaldssum. Vælger du fx 25 procent, så vil de 
øvrige 75 procent af dødfaldssummen fordeles efter den procentsats, du har angivet hos de øvrige navngivne personer eller til lige deling mellem dem. 
 
Pengene skal udbetales til: 
- Følgende navngivne personer eller foreninger:
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CPR-nummer:

4.1.2 Børn / Stedbørn / Samlevers børn / Efterkommere til disse  
Pengene skal udbetales til: 
 
- Følgende navngivne børn, stedbørn eller samlevers børn eller deres efterkommere: 

Navn:

Adresse: Postnummer: By:

Andel i procent af samlet udbetaling:E-mail:

CPR-nummer:Navn:

Adresse: Postnummer: By:

Andel i procent af samlet udbetaling:E-mail:

CPR-nummer:Navn:

Adresse: Postnummer: By:

Andel i procent af samlet udbetaling:E-mail:

Eventuelt CPR-nummer eller CVR-nummer:Navn:

Adresse: Postnummer: By:

Andel i procent af afgiftsfri engangsudbetaling ved død:E-mail:

Jeres relation:

Eventuelt CPR-nummer eller CVR-nummer:Navn:

Adresse: Postnummer: By:

Andel i procent af afgiftsfri engangsudbetaling ved død:E-mail:

Jeres relation:



4.2 Udbetaling til ‘Nærmeste pårørende’ 
Pengene skal udbetales til: 
 
- ’Nærmeste pårørende’. Det vil sige, udbetalingen i prioriteret rækkefølge skal ske til: 
 
1. Ægtefælle eller registreret partner 
2. Samlever, hvis I lever sammen på fælles bopæl ved din død, og: 
    a.  I har levet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødfaldet, eller 
    b.  I venter, har eller har haft barn sammen. 
3. Børn eller deres efterkommere 
4. Arvinger ifølge testamente 
5. Arvinger ifølge arveloven

4.1.6 Særlige bestemmelser for de navngivne personer (kontakt din rådgiver) 
Skal der gælde særlige bestemmelser for de navngivne personer, skal du udfylde og vedlægge en særskilt blanket. Det kan være, hvis du vil: 
 
• gøre din begunstigelse uigenkaldelig. Det vil sige, at du kun kan ændre begunstigelsen, hvis du får samtykke fra den navngivne person, og at dennes   
  andel af udbetalingen ikke kan gøres mindre. 
• båndlægge udbetalingen. Det vil sige, du kan bestemme, hvornår den navngivne person kan få rådighed over udbetalingen. 
• give de navngivne personer særeje: Det vil sige, du kan bestemme, hvad der skal ske med udbetalingen, hvis personen bliver skilt eller dør. 
 
Jeg har vedlagt en blanket med særlige bestemmelser for begunstigelsen.

4.1.5 Hvis en navngivet person er død (subsidiær begunstigelse) 
  
Hvis en af de navngivne personer er død, når pengene skal udbetales, sker udbetalingen automatisk til ”Nærmeste pårørende”. Du kan dog vælge, at den 
begunstigedes andel i stedet skal udbetales til: 
 
- Den navngivne persons livsarvinger. Hvis disse er døde, deles andelen mellem øvrige navngivne personer. 
- De øvrige navngivne personer. 
- Anden navngiven person: 
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4.1.4 Flere navngivne personer (kontakt din rådgiver) 
Vil du begunstige flere navngivne personer, skal du udfylde og vedlægge bilaget: Flere navngivne begunstigede. 
 
- Jeg vedlægger bilag med flere navnegivne personer

CPR-nummer:Navn:

Adresse: Postnummer: By:

E-mail: Jeres relation:

4.3 Udbetaling til boet  
Ønsker du ikke at begunstige nogen personer eller foreninger, kan du vælge, at udbetalingen ved død til ske til dit bo. Det vil sige, udbetalingen vil blive fordelt 
efter reglerne i arveloven eller dit testamente. 
 
Pengene skal udbetales til: 
 
- Boet. Jeg er opmærksom på, at udbetalingerne ikke vil være beskyttet mod eventuelle kreditorer.

Med min underskrift bekræfter jeg ovenstående valg. 
 
      Underskrift:

5 Underskrift

Dato:


Begunstigelse
- Hvem skal have udbetalt penge fra din forsikring ved død?
Norli Pension A/S CVR: 29 63 78 73
Blanketten sendes til:
Norli Pension 
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
Telefon +45 70 12 12 24
10 2016	
Begunstigelsen skal gælde for:   
- Alle mine forsikringer i Norli Pension  - Forsikringen med forsikringsnummer:   Forenede Gruppeliv: Udfyld særskilt blanket for at ændre begunstigede i Forenede Gruppeliv
1 Om blanketten
Du skal udfylde blanketten, hvis du vil ændre, hvem der skal have udbetalt penge fra din forsikring ved død. 
Du kan vælge: Navngivne personer eller foreninger (udfyld punkt 4.1), Nærmeste pårørende (udfyld punkt 4.2) eller Boet (udfyld punkt 4.3). 
2 Personlige oplysninger
3 Oplysninger om forsikringen
Side 1 af 3         
4 Hvem skal have pengene udbetalt?
4.1 Udbetaling til navngivne personer
Du kan vælge, at en eller flere navngive personer skal have pengene fra din forsikring ved død. Udfylder du ”Andel i procent”, bestemmer du, hvor stor en del af udbetalingen, der skal ske til de navngivne personer. Er feltet tomt, sker udbetalingen til lige deling mellem dem, du har navngivet.
4.1.1 Ægtefælle/registreret partner/samlever
Pengene skal udbetales til:
- Min ægtefælle / Registrerede partner- Samlever med fælles bopæl
Begunstigelsen af min samlever skal ophøre, hvis vores fælles bopæl ophører af andre årsager end institutionsanbringelse,  herunder flytning til ældrebolig. I stedet skal ”Nærmeste pårørende” indsættes som begunstiget. 
4.1.3 Andre personer eller foreninger (gælder kun eventuel afgiftsfri engangsudbetaling ved død)
Har du en afgiftsfri engangsudbetaling ved død (en såkaldt dødfaldssum), kan du vælge, at disse penge skal udbetales til andre personer end de ovennævnte fx dine forældre eller søskende. Afgiftspligtige udbetalinger ved død skal til gengæld altid ske til en af de personer, der er omfattet af punkt 4.1.1 eller 4.1.2, af nærmeste pårørende, punkt 4.2, eller til boet, punkt 4.3.Udfylder du ”Andel i procent”, skal du være opmærksom på, at udbetalingen kun gælder udbetalingen af din dødfaldssum. Vælger du fx 25 procent, så vil de øvrige 75 procent af dødfaldssummen fordeles efter den procentsats, du har angivet hos de øvrige navngivne personer eller til lige deling mellem dem.Pengene skal udbetales til:- Følgende navngivne personer eller foreninger:
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4.1.2 Børn / Stedbørn / Samlevers børn / Efterkommere til disse 
Pengene skal udbetales til:
- Følgende navngivne børn, stedbørn eller samlevers børn eller deres efterkommere: 
4.2 Udbetaling til ‘Nærmeste pårørende’
Pengene skal udbetales til:
- ’Nærmeste pårørende’. Det vil sige, udbetalingen i prioriteret rækkefølge skal ske til:1. Ægtefælle eller registreret partner2. Samlever, hvis I lever sammen på fælles bopæl ved din død, og:    a.  I har levet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødfaldet, eller    b.  I venter, har eller har haft barn sammen.3. Børn eller deres efterkommere4. Arvinger ifølge testamente5. Arvinger ifølge arveloven
4.1.6 Særlige bestemmelser for de navngivne personer (kontakt din rådgiver)
Skal der gælde særlige bestemmelser for de navngivne personer, skal du udfylde og vedlægge en særskilt blanket. Det kan være, hvis du vil:• gøre din begunstigelse uigenkaldelig. Det vil sige, at du kun kan ændre begunstigelsen, hvis du får samtykke fra den navngivne person, og at dennes           
  andel af udbetalingen ikke kan gøres mindre.
• båndlægge udbetalingen. Det vil sige, du kan bestemme, hvornår den navngivne person kan få rådighed over udbetalingen.
• give de navngivne personer særeje: Det vil sige, du kan bestemme, hvad der skal ske med udbetalingen, hvis personen bliver skilt eller dør.Jeg har vedlagt en blanket med særlige bestemmelser for begunstigelsen.
4.1.5 Hvis en navngivet person er død (subsidiær begunstigelse)
 
Hvis en af de navngivne personer er død, når pengene skal udbetales, sker udbetalingen automatisk til ”Nærmeste pårørende”. Du kan dog vælge, at den begunstigedes andel i stedet skal udbetales til:- Den navngivne persons livsarvinger. Hvis disse er døde, deles andelen mellem øvrige navngivne personer.
- De øvrige navngivne personer.
- Anden navngiven person:
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4.1.4 Flere navngivne personer (kontakt din rådgiver)
Vil du begunstige flere navngivne personer, skal du udfylde og vedlægge bilaget: Flere navngivne begunstigede.
- Jeg vedlægger bilag med flere navnegivne personer
4.3 Udbetaling til boet 
Ønsker du ikke at begunstige nogen personer eller foreninger, kan du vælge, at udbetalingen ved død til ske til dit bo. Det vil sige, udbetalingen vil blive fordelt efter reglerne i arveloven eller dit testamente.Pengene skal udbetales til:
- Boet. Jeg er opmærksom på, at udbetalingerne ikke vil være beskyttet mod eventuelle kreditorer.
Med min underskrift bekræfter jeg ovenstående valg.  			   Underskrift:
5 Underskrift
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