
Ändrat förmånstagarförordnande 
för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i 
Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag

Läs först informationen på baksidan.
Var god texta.

PersonnummerFörnamn och efternamn

Adress Telefon dagtid (även riktnummer)

Mobiltelefon

Yrke/befattning

Senaste arbetsgivares namn 

Telefon arbetsgivaren (även riktnummer)

Försäkringsavtalsnummer

Jag ändrar gällande förordnande och insätter nedanstående person(er) 
som förmånstagare till grundbelopp i min TGL-försäkring
Grundbelopp kan endast betalas ut om det finns sådan anhörig som skulle kunna få 
grundbeloppet enligt det generella förordnandet i försäkringsvillkoren. Det generella 
förordnandet gäller för begravningshjälp och barnbelopp om jag inte nedan anger annat.

Ange endast ett av alternativen (A, B, C eller D)

A
Min sambo (ogift person) 50 % och mina arvsberät- 
tigade barn 50 %. Har sammanboendet upphört 
före min död ska det generella förordnandet gälla.

B

Sambons namn

Sambons namn

C
Mina arvsberättigade barn, till hela grundbeloppet.

Min sambo (ogift person) till hela grundbeloppet.
Har sammanboendet upphört före min död 
ska det generella förordnandet gälla.

D

%

Datum (åååå-mm-dd) för underskrift Namnteckning För Afa Livs noteringar

Afa Liv undersöker inte vid registreringen om 
försäkringsskydd finns.

En kopia återsänds som bekräftelse på att 
förordnandet registrerats.

Förnamn och efternamn

Om flera förmånstagare ska dela på 
beloppet anges fördelningen i procent.

Barnens namn ska inte anges. Afa Liv tar in 
information från folkbokföringen vid försäkringsfall.

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Alternativ D används när inget av alternativen A, B eller C ska gälla

När förmånstagare ska få grundbeloppet i tur och ordning, kan du 
t.ex. ange "i första hand: i andra hand:" etc. före förmånstagarens namn.

OrtnamnPostnummer 
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Postadress

Afa Försäkring 
106 27 Stockholm

Besöksadress

Klara Södra Kyrkogata 18

Kundcenter

0771-88 00 99

Telefonväxel
08-696 40 00
Telefax

08-696 45 45

Internet

www.afaforsakring.se

Organisationsnummer

502000-9659
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Information om Afa Försäkrings behandling av personuppgifter finns på www.afaforsakring.se/personuppgifter 

Den försäkrades/anställdes underskrift

Jag vill att den ersättning som betalas ut från försäkringen, och avkastningen därifrån, ska vara förmånstagarens enskilda egendom. 
Förmånstagaren kan inte ändra den enskilda egendomen till giftorättsgods.

Jag vill att den ersättning som betalas ut från försäkringen, och avkastningen därifrån, ska vara förmånstagarens enskilda egendom. 
Förmånstagaren har rätt att föreskriva att den enskilda egendomen ska vara giftorättsgods.

--2 0

Enskild egendom (läs om enskild egendom på nästa sida)



Information om förmånstagare och förmånstagarförordnande

Försäkringsbelopp
De försäkringsbelopp som betalas ut bestäms av de 
försäkringsvillkor som gäller vid dödsfallet.
Beloppens storlek beror bland annat på arbetets 
omfattning (arbetstid), ålder vid dödsfallet och vilka 
anhöriga som efterlämnas. 
Från försäkringen betalas ut antingen grundbelopp och 
begravningshjälp samt i vissa fall barnbelopp eller endast 
begravningshjälp.

Det generella förmånstagarförordnandet
I försäkringsvillkoren för TGL finns intaget ett generellt 
förmånstagarförordnande. Enligt detta är följande personer 
förmånstagare till grundbelopp i nu nämnd ordning:

1. Make eller registrerad partner (om det inte pågår mål om 
äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap).

2. Ogift person som under äktenskaps-/partnerskapsliknande 
förhållanden sammanbott med ogift försäkrad.
Dessa ska ha, ha haft eller vänta gemensamt barn eller 
tidigare ha varit gifta/registrerade partners med varandra. 
Sammanboendet ska ha varit stadigvarande intill dödsfallet.

3. Ogift person som under äktenskaps-/partnerskapsliknande 
förhållanden sammanbott med ogift försäkrad.
Båda ska ha fyllt 18 år.
Sammanboendet ska vid dödsfallet ha varit stadigvarande 
sedan minst sex månader.
Efterlämnas även arvsberättigade barn får barnen halva 
beloppet.

4. Arvsberättigade barn. Finns även sambo enligt p 3 ovan får 
sambon halva beloppet.

Det är viktigt att ditt ändrade förordnande registreras 
hos det försäkringsbolag där du är försäkrad. Om du är 
osäker kontrollera först med din arbetsgivare var du är 
försäkrad. 
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Enskild egendom
Om du vill att ersättningen ska vara enskild egendom 
behöver du bestämma om förmånstagaren, vid ett senare 
tillfälle, ska ha möjlighet att kunna ändra detta till 
giftorättsgods.

Om du inte vill att ersättningen ska vara enskild egendom 
kryssar du inte i något av alternativen på blanketten. 
(OBS! Detta gäller kryssrutorna under "Enskild egendom". 
Du måste välja ett av alternativen A, B, C eller D om du 
vill ändra förordnandet.)

Information
Mer information om TGL-försäkringen finns i vår 
informationsbroschyr, försäkringsvillkoren och på vår 
hemsida www.afaforsakring.se

Du är alltid välkommen att ringa oss på 0771-88 00 99.

Barnbelopp betalas ut till den avlidnes arvsberättigade barn 
under 21 år.  Om sådant barn saknas, och det inte heller finns 
efterlevande make, maka, registrerad partner eller sambo, så 
kan barnbelopp betalas ut till den avlidnes syskon som inte 
fyllt 21 år. En förutsättning är att ingen av syskonets föräldrar 
är i livet.

Förmånstagare till begravningshjälp är den avlidnes dödsbo.

Ändrat förmånstagarförordnande
För att grundbelopp ska kunna betalas ut fordras att det    
finns någon efterlevande inom den krets som anges i det 
generella förordnandet. I annat fall betalas enbart 
begravningshjälp.

Om du vill ändra det generella förordnandet måste du skriva 
ett ändrat förmånstagarförordnande och skicka detta till 
Afa Liv. Det ändrade förordnandet gäller till dess att du 
återkallar eller ändrar det.

Det är särskilt viktigt att komma ihåg att återkalla eller 
ändra förordnandet vid ändrade familjeförhållanden, 
exempelvis vid giftermål eller sammanboende med 
annan än den insatte förmånstagaren.

Speciella regler för ändrat förmånstagarförordnande
Om samtliga insatta förmånstagare avlider före dig gäller det 
generella förordnandet.

Förmånstagarförordnandet beskriver vem eller vilka som får 
ersättning från din tjänstegrupplivförsäkring (TGL). 
Försäkringen gäller privatanställda arbetare*. 
Det förordnande du har anmält till Afa Försäkring gäller tills du 
meddelar annat. Förordnandet fortsätter även att gälla om du 
byter till en annan anställning som arbetare i privat sektor, hos 
ett företag som tecknat försäkringen.

Om du byter anställning från privat sektor till en anställning 
inom till exempel statlig eller kommunal sektor, omfattas du 
av ett annat avtalsområde och blir då försäkrad i ett annat 
försäkringsbolag. Du behöver då göra en ny anmälan om 
förmånstagarförordnande till det bolaget.

*Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) kan tecknas även för
privatanställda tjänstemän av arbetsgivaren.

Om tillämpningen av ett förmånstagarförordnande som 
gäller för försäkringstagarens död skulle leda till ett resultat 
som är oskäligt mot make/registrerad partner eller 
bröstarvinge, kan förordnandet jämkas. Sådan jämkning görs 
inte av Afa Liv utan i domstol,
se 14 kap 7 §, Försäkringsavtalslagen (2005:104).
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