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Hvem skal have pengene ved død?
Oplysninger om dig

_____________________________________________________________________________________________________
Dit navn
_____________________________________________________________________________________________________
Din adresse
_______________________________
Dit mobilnummer

___________________________________________________________________
Din mail

_____________________________________________________________________________________________________
Dit CPR-nummer
Udfylder du en mailadresse, giver du tilladelse til, at vi må bruge din mail til bl.a. at orientere dig, når der ligger et brev på 'Min Side'.

Udbetalingen ved død går automatisk til
“nærmeste pårørende“
Hvis du ikke tidligere har taget stilling til, hvem der
skal have dine udbetalinger ved død, så vil
pengene automatisk gå til dine “nærmeste
pårørende“.

Vælg, hvem udbetaling ved død skal gå til
(Blanket A):
Hvis du ønsker, at pengene ved død skal
udbetales i en anden prioriteret rækkefølge end
"nærmeste pårørende" eller skal deles mellem
flere, så skal du udfylde blanket A.

“Nærmeste pårørende” er disse personer i
prioriteret rækkefølge:
1. Ægtefælle/registreret partner eller
2. Samlever, hvis I har boet sammen i et
ægteskabslignende forhold de sidste 2 år
før dødsfaldet, eller hvis I har, har haft
eller venter børn sammen eller
3. Børn og børnebørn (livsarvinger) eller
4. Arvinger efter testamente eller
5. Arvinger efter arveloven

Ønsker du flere begunstigede, end der er plads til
på blanketten, kan du vedlægge en ekstra
blanket med oplysninger om de øvrige personer.

Hvordan er jeg forsikret?
På industrienspension.dk/minside kan du altid se,
hvilke udbetalinger dine efterladte kan få ret til.
Her kan du også ændre, hvem der skal have
penge efter dig, hvis du ønsker det.

Hvornår skal jeg udfylde blanket B:
Du kan kun vælge en afgrænset gruppe af
relationer, der kan få penge efter dig, fordi loven
sætter en begrænsning. Som en del af alle dine
udbetalinger ved død, har du en dødsfaldssum,
og den er ikke omfattet af begrænsningen. Hvis
du ønsker, at dødsfaldssummen skal gå til en
forening eller en anden person end dem, du kan
vælge på blanket A, så skal du udfylde blanket B.
Du skal være opmærksom på, at
dødsfaldssummen falder bort, hvis du ikke
længere indbetaler, eller hvis du får udbetalt din
ratepension/livslang pension, eller du når din
folkepensionsalder.

Persondata
Vi har ret til at behandle dine personoplysninger i henhold til din aftale med Industriens Pension (databeskyttelsesforordningen art. 6,
stk. 1, litra b).
Vi videregiver kun oplysninger om begunstigede i forbindelse med eventuel udbetaling af forsikringer ved død.
Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på industrienspension.dk/persondata.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at skrive til databeskyttelse@industrienspension.dk.
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Blanket A

Alle udbetalinger ved død
Du skal oplyse, hvilken relation hver modtager har til dig.
Det skyldes, at skatteloven kun giver mulighed for, at en
bestemt personkreds kan modtage pengene.

Hvis du ikke skriver, hvor mange % af udbetalingen hver
modtager skal have, bliver pengene delt ligeligt mellem de
begunstigede.
Hvis en eller flere af de begunstigede dør, bliver pengene
delt forholdsmæssigt mellem de øvrige begunstigede. Du
kan også nøjes med at begunstige én person.

Relation til dig:
Ægtefælle/registreret partner
Tidligere ægtefælle/registreret partner
Person med samme bopæl som dig
Din livsarving (barn, barnebarn osv.)
Livsarving til person med samme bopæl
som dig
Stedbarn eller stedbarns livsarving
Du kan KUN vælge disse relationer på listen, da
begunstigelsen ellers vil være ugyldig.

___________________________________________________________
Navn
___________________________________________________________
CPR-nummer
___________________________________________________________
Adresse
___________________________________________________________
% af udbetalingen

Relation til dig:
Ægtefælle/registreret partner
Tidligere ægtefælle/registreret partner
Person med samme bopæl som dig
Din livsarving (barn, barnebarn osv.)
Livsarving til person med samme bopæl
som dig
Stedbarn eller stedbarns livsarving
Du kan KUN vælge disse relationer på listen, da
begunstigelsen ellers vil være ugyldig.

___________________________________________________________
Navn
___________________________________________________________
CPR-nummer
___________________________________________________________
Adresse
___________________________________________________________
% af udbetalingen

Relation til dig:
Ægtefælle/registreret partner
Tidligere ægtefælle/registreret partner
Person med samme bopæl som dig
Din livsarving (barn, barnebarn osv.)
Livsarving til person med samme bopæl
som dig
Stedbarn eller stedbarns livsarving
Du kan KUN vælge disse relationer på listen, da
begunstigelsen ellers vil være ugyldig.

___________________________________________________________
Navn
___________________________________________________________
CPR-nummer
___________________________________________________________
Adresse
___________________________________________________________
% af udbetalingen

Hvis du har valgt “Ægtefælle/registreret partner” eller “Person med samme bopæl som dig”
Sæt kryds her ___ hvis han/hun også skal have pengene, selvom I bliver skilt/separeret/den samme bopæl ophører. Sætter du ikke kryds,
bortfalder begunstigelsen, hvis I bliver skilt/separeret/ikke længere har den samme bopæl.

Underskrift

____________________________
Dit CPR-nummer

____________________________________________________
Din underskrift

Denne begunstigelse annullerer tidligere begunstigelser. Begunstigelsen kan altid ændres.

_____________
Dato
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Blanket B

Særlig begunstigelse for dødsfaldssummen
Denne blanket skal du kun udfylde, hvis
du ønsker, at dødsfaldssummen skal gå til en
anden person end dem, du kan vælge på blanket
A, eller hvis udbetalingen skal gå til en forening.

Blanketten gælder kun for dødsfaldssummen. For
dødsfaldssummen kan du frit vælge, hvem der skal have pengene.
Der er ingen lovmæssige begrænsninger. Du kan for eksempel
vælge, at pengene skal gå til fjernere familiemedlemmer, venner,
bekendte eller foreninger.
Dødsfaldssummen bortfalder, hvis du ikke længere indbetaler, eller
hvis du får udbetalt ratepension/livslang pension, eller hvis du når
din folkepensionsalder.

________________________________________________________________________________________________
Navn
________________________________________________________________________________________________
CPR-nummer
________________________________________________________________________________________________
Adresse
_____________________________________________
% af udbetalingen

_____________________________________________
Relation til dig

________________________________________________________________________________________________
Navn
________________________________________________________________________________________________
CPR-nummer
________________________________________________________________________________________________
Adresse
_____________________________________________
% af udbetalingen

_____________________________________________
Relation til dig

________________________________________________________________________________________________
Navn
________________________________________________________________________________________________
CPR-nummer
________________________________________________________________________________________________
Adresse
_____________________________________________
% af udbetalingen

_____________________________________________
Relation til dig

Hvis du ikke skriver, hvor mange % af udbetalingen hver modtager skal have, bliver pengene delt ligeligt mellem de
begunstigede. Hvis en eller flere af de begunstigede dør, bliver pengene delt forholdsmæssigt mellem de øvrige
begunstigede.
Hvis du har valgt “Ægtefælle/registreret partner” eller “Person med samme bopæl som dig”
Sæt kryds her ___ hvis han/hun også skal have pengene, selvom I bliver skilt/separeret/den samme bopæl ophører.
Sætter du ikke kryds, bortfalder begunstigelsen, hvis I bliver skilt/separeret/ikke længere har den samme bopæl.

Underskrift

____________________________
Dit CPR-nummer

____________________________________________________
Din underskrift

_____________
Dato

Denne begunstigelse annullerer tidligere begunstigelser. Begunstigelsen kan altid ændres.

