
Mina förmånstagare ska vara:
I första hand mina arvsberättigade barn. I andra hand make/maka/registrerad partner eller sambo.
(Ange inte namn på förmånstagare. Namn hämtas in från folkbokföringen vid försäkringsfall.)

Mina förmånstagare ska vara:
• Till hälften av varje pensionsbelopp, min make/maka/registrerad partner eller sambo.
 Om make/maka/registrerad partner eller sambo saknas, mina arvsberättigade barn.
• Till den andra hälften, mina arvsberättigade barn, eller om sådana inte finns, 
 min make/maka/registrerad partner eller sambo.

Ändring av förmånstagarförordnande
för efterlevandeskydd i Avtalspension SAF-LO 

A

B

Foras not 49  08  03   

Datum (år, mån, dag), namnteckning

Telefon (även riktnr)

Du vill ändra förmånstagarförordnande för ditt efterlevandeskydd
(Läs informationen på baksidan innan du fyller i blanketten)

Välj endast ett av alternativen nedan:

Övriga upplysningar

Din underskrift

Mina förmånstagare ska vara nedanstående personer:C
Personnummer Efternamn och tilltalsnamn Andel i % Relation till mig
år mån  dag  nr

Jag vill återgå till generellt förmånstagarförordnande, d v s mina förmånstagare ska i första hand vara
min make/maka/registrerad partner eller sambo. I andra hand mina arvsberättigade barn.D

Fora AB, 101 56 Stockholm

Telefon Förmånstagarförordn: 08-787 46 20

Organisationsnummer: 556541-8356
www.fora.se

Uppgifterna skickas till
Fora AB, FE 200, 751 75 UPPSALA
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Personnummer
Fyll i 10 siffror
år mån dag nr

Fyll i ditt namn och adress nedan

(gäller även Livsarbetstidspension/Arbetstidspension)

Telefon Avtalspension SAF-LO: 08-787 40 10
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Du har valt till familjeskydd och/eller återbetalningsskydd
i Avtalspension SAF-LO eller återbetalningsskydd i Livs-
arbetstidspension/Arbetstidspension och vill göra ett  
särskilt förmånstagareförordnande.

Det generella förordnandet gäller automatiskt för familje-
skydd och återbetalningsskydd tills dess du gör ett särskilt
förordnande. Om dina önskemål stämmer med det 
generella förordnandet ska du endast fylla i blanketten 
om du tidigare har gjort ett särskilt förordnande och nu
vill återgå till det generella.

Generellt förmånstagarförordnande
Generellt förordnande innebär att förmånstagare i
första hand är make/registrerad partner. Make/
registrerad partner är förmånstagare även när mål 
om äktenskapsskillnad eller upplösning av partner-
skap pågår.

Är du inte gift eller har registrerat partnerskap är för-
månstagare i första hand din sambo.

I andra hand är dina arvsberättigade barn förmånstagare.
Har du flera barn fördelas pensionen i lika proportioner.

Särskilt förmånstagarförordnande
Om du har både familjeskydd och återbetalningsskydd
gäller det särskilda förordnandet i båda fallen såvida du
inte anger annat under ”Övriga upplysningar”.

De personer du kan välja mellan när du vill skriva ett särskilt
förordnande är endast:

1) din make/registrerad partner eller din tidigare make/ 
registrerad partner

2) din sambo eller din tidigare sambo
3) dina barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller 

till någon av personerna enligt 1) eller 2).

Skulle du skriva in någon annan (t ex syster eller faster)
blir det särskilda förmånstagarförordnandet ogiltigt i 
denna del.

Sambo
Med sambo menas ogifta personer som lever under
äktenskapsliknande förhållanden eller förhållanden 
som liknar registrerat partnerskap. Sambon ska vid 
dödsfallet ha bott stadigvarande tillsammans med 
försäkrad.

Dessutom förutsätts att de:
- har, har haft eller väntar barn tillsammans eller
- tidigare varit gifta med varandra eller levt samman

i registrerat partnerskap eller i vart fall
- stadigvarande bott tillsammans sedan minst sex 

månader.

När du fyller i blanketten

Välj alternativ A, B, C eller D
Du kan välja ett av kryssalternativen om något av dem
motsvarar dina önskemål.

I alternativ C fyller du själv i personnummer och 
namn på de personer som ska vara dina förmånstagare. 
Du kan även välja hur du vill ha fördelningen dem 
emellan i form av procentsatser (t ex om du har flera
barn). Anger du ingen fördelning, fördelas pensionen   
i lika proportioner mellan förmånstagarna.

Relation till förmånstagaren
I alternativ C ska du även fylla i vilken relation du har 
till den person du vill sätta in som förmånstagare.

Det du skriver är endast avsett som en hjälp för vår 
handläggning. Försök använda samma ordval som vi, 
för att undvika missförstånd.
Ex 1: Min sambos fosterbarn
Ex 2: Min tidigare maka

Om uppgifterna inte är förifyllda ska du fylla i namn,
adress och telefonnummer. Kom ihåg att ange datum
och att underteckna blanketten samt ange ditt person-
nummer längst ner till höger.

Läs informationen nedan innan du fyller i blanketten!
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Uppgifter om dig själv

Genom din anställning omfattas du vanligtvis av Tjänstegrupplivförsäkring
(TGL). Tänk på att du kan behöva göra ett särskilt förmånstagar-
förordnande även för TGL-försäkringen.

Blankett beställer du hos AFA Försäkring, tel 0771-88 00 99 
eller www.afaforsakring.se.

Att tänka på!

Behöver du ange nya förmånstagare för din TGL-försäkring?


