Sendes til:
Industriens Pension
Nørre Farimagsgade 3
DK - 1364 København K

Udbetalingsblanket for myndige børn

Afdødes navn

Afdødes CPR-nummer

Oplysninger om dig
Navn

CPR-nummer

Adresse
Postnummer og by
Telefon

Evt. e-mail

Jeg bekræfter, at afdøde mig bekendt ikke efterlader sig ægtefælle / registreret
partner eller samlever, og at jeg er barn efter afdøde.
Jeg bekræfter også, at
afdøde har ingen andre børn.
afdøde har andre børn. Deres navne og adresser er:

Navn

Adresse

Postnummer og by

Navn

Adresse

Postnummer og by

Navn

Adresse

Postnummer og by
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Herudover skal du indsende
- Kopi af billedlegitimation med din underskrift, f.eks. pas.

Industriens Pensionsforsikring A/S
Nørre Farimagsgade 3
DK - 1364 København K

www.industrienspension.dk
Telefon + 45 70 33 70 70
Fax + 45 33 66 80 90

medlemsservice@industrienspension.dk
CVR-nr. 16614130

Vi behandler oplysninger om dig
For at vurdere, om vi kan udbetale
fra afdødes pensionsordning, er vi
nødt til at behandle de oplysninger,
som vi får om dig. Det giver persondataforordningens artikel 6 os lov til.
Når vi udbetaler pengene, videregiver vi dit CPR-nummer. og beløbets størrelse til Nets, hvis vi skal
udbetale til Nemkonto. Vi videregiver
også oplysninger til Skifteretten og
SKAT.
På industrienspension.dk/persondata kan du læse mere om dine
rettigheder, hvordan vi behandler
personoplysninger, hvor længe vi
beholder oplysningerne og hvordan
du klager.

Side 2

Udbetaling
Vælg, hvordan du vil foretrække at få en eventuel udbetaling fra pensionsordningen (sæt 1 kryds):
Jeg ønsker at få mest muligt som en engangsudbetaling
Jeg ønsker at få mest muligt som månedlige betalinger (kontakt os evt. for
nærmere information)
Vi udbetaler til Nemkonto
Vi udbetaler som udgangspunkt til din NemKonto. Det gør vi, når vi har modtaget
denne blanket i udfyldt stand fra dig, og såfremt du er arving efter afdøde.
Ønskes betalingen til en anden konto end NemKonto?
Hvis betalingen skal ske til en anden konto end NemKonto, så skal du bede din
bank om at udfylde skemaet ”udbetaling til anden konto end NemKonto”. Både
dit navn og kontonummer skal tydeligt ses sammen. Skemaet finder du på vores
hjemmeside under ”blanketter”. Skemaet skal sendes til os, når det er udfyldt
sammen med denne blanket.
Hvis du ikke indsender fyldestgørende dokumentation på anden konto, eller der
er fejl i det kontonummer, du har oplyst, udbetaler vi til din NemKonto.
Kontoen skal være i EU.
Vi kan ikke behandle sagen, før vi har modtaget denne blanket.
Frist 14 dage: Deponering
Hvis vi ikke har modtaget denne blanket i udfyldt stand inden 14 dage, så deponerer vi pengene.
Du skal være opmærksom på, at hvis beløbet senere skal udbetales fra deponeringskontoen hos Nordea, så kan Nordea have ret til at opkræve gebyrer og
omkostninger af det deponerede beløb, inden beløbet udbetales.
Hvis du ikke bor i Danmark
Hvis du ikke bor i Danmark, så skal vi også have en kopi af dokumentation med
dit TIN nummer (Tax Identification Number).
TIN-nummeret kan være sammensat af tal og nogle gange også bogstaver. TINnummeret kan se forskelligt ud alt afhængigt af, hvilket land du bor i.
Du kan se, hvordan du finder TIN-nummeret i det land, du bor i, ved at gå ind på
www.oecd.org.
Du skal også fortælle os hvilket land, du er født i.
Har du spørgsmål eller brug for vejledning om udbetalingsformen, er du velkom-

Din underskrift
Jeg er indforstået med, at fortier jeg oplysninger, eller er oplysningerne ikke
rigtige, kan Industriens Pension kræve, at jeg tilbagebetaler beløb, som jeg har
fået udbetalt fra afdødes forsikring.
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Dato

Industriens Pensionsforsikring A/S
Nørre Farimagsgade 3
DK - 1364 København K

Underskrift

www.industrienspension.dk
Telefon + 45 70 33 70 70
Fax + 45 33 66 80 90

medlemsservice@industrienspension.dk
CVR-nr. 16614130

Du kan ikke vælge om
Dit valg af udbetalingsform er
bindende, og du kan ikke ændre det
på et senere tidspunkt.
Skat
En engangsudbetaling er som
hovedregel skattefri. Der skal dog
betales en boafgift på 15 % og i
visse tilfælde desuden en statsafgift
på 40 %. Se mere på
industrienspension.dk/skat.
Der kan være en skattemæssig
fordel ved at vælge at få mest muligt
som månedlige udbetalinger. Her
anbefaler vi, at du ringer til os på
70 33 70 70.
Hvis du fylder 24 år i løbet af udbetalingsperioden, skal vi trække 40
% i afgift samt boafgift af det resterende beløb. Herefter får du udbetalt
pengene som et engangsbeløb.

