ENDRING AV BEGUNSTIGELSE
Nordnet Investeringskonto Zero
(Kapitalforsikring med investeringsvalg)

(MÅ SENDES NORDNET PER POST I ORIGINAL)
Forsikringsnr.

Depotnr.

FORSIKRINGSTAKER

ENDRING AV
BEGUNSTIGELSE

Navn (etternavn, fornavn)

Fødselsnr. (11 siffer)

E-postadresse

Telefon

Dersom du dør i løpet av avtaleperioden, utbetales 101% av forsikringsverdien som et engangsbeløp. Med mindre du velger å foreta
egne oppnevnelser av begunstigede nedenfor, vil standardoppsettet i forsikringsavtaleloven § 15-1 regulere hvem som skal motta
beløpet: ektefelle*, subsidiært arvinger etter lov eller testament.
Jeg velger i stedet å foreta egne oppnevnelser** av begunstigede. Følgende begunstigelse(r) skal fra nå av gjelde for min
Nordnet Investeringskonto Zero. Oppnevnelser på denne blankett går foran eventuelle tidligere oppnevnelser, jfr. min
forsikringsoversikt på www.nordnet.no, med mindre de kolliderer med endelige oppnevnelser.
Navn/personkategori***

Fødselsnr/Org.nr

Andel i %

Endelig oppnevnelse?****

Får du ikke plass? Fortsett da med tilsvarende liste på et eget ark. Signer og vedlegg.

*Samboer er ikke likestilt med ektefelle. Det innebærer at en samboer må oppnevnes uttrykkelig for at vedkommende skal få status som begunstiget.
**Er du gift, bør din ektefelle underrettes om øvrige oppnevnelser, jfr. forsikringsavtaleloven § 15-2.
***Følgende personkategorier kan anvendes uten at navn og fødselsnr må oppgis: ektefelle, samboer, registrert partner, barn, barnebarn, barnebarns barn. Samtlige personer i anvendte personkategori
omfattes, f.eks. samtlige barn.
****En oppnevnelse av begunstiget kan tilbakekalles hvis ikke forsikringstakeren har gitt den begunstigede tilsagn om at den skal være endelig. I så fall kan oppnevnelsen kun tilbakekalles med den
begunstigedes samtykke.

TILBAKEKALL
AV ENDELIG
BEGUNSTIGELSE

Med dette tilbakekalles oppnevnelsen av

som endelig begunstiget.
En endelig begunstigelse kan bare tilbakekalles med den begunstigedes samtykke.
Jeg samtykker til tilbakekallet av meg som endelig begunstiget.
Underskrift endelig begunstiget / BLOKKBOKSTAVER

Sted og dato		

Underskrift / BLOKKBOKSTAVER

EVENTUELLE
FORESATTES
UNDERSKRIFT

Sted og dato

Underskrift foresatte 1 / BLOKKBOKSTAVER

Underskrift foresatte 2 / BLOKKBOKSTAVER

Sted og dato
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FYLLES UT AV
NORDNET

Sted og dato

Endring av begunstigelse NIL 2015:1

FORSIKRINGSTAKERS
UNDERSKRIFT

