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Navn (efternavn, fornavn)

E-mail adresse

Jeg ønsker følgende ændring om begunstigelse indsat på min pensionsordning (vælg et af følgende tre alternativ):

CPR-nr.

KUNDE

ANMODNING OM ÆNDRING AF BEGUNSTIGELSE (SIDE 1 AF 2) 

Nærmeste pårørende er begunstiget (dette gælder som standard i pensionsaftalen)

Ingen begunstiget - Udbetalingen tilfalder boet

ÆNDRING OM 
BEGUNSTIGELSE*

Navn CPR-nr. Familieforhold/ Delings Uigenkaldelig
  relation forhold begunstigelse
  

Depot-/kontonr. 

Primær/særlig begunstiget som navngivet nedenfor:

1
2
3

(sæt kryds):

 Jeg ønsker at begunstigelsen af min samlever automatisk skal bortfalde, når fælles bopæl ophører, medmindre den ophører  
 på grund af institutionsanbringelse. Ved bortfald indtræder i stedet nærmeste pårørende som primær begunstiget. Hvis sam 
 leveren er indsat som uigenkaldelig begunstiget, kan indsættelsen ikke bortfalde uden samtykke fra vedkommende..

PRIMÆR/SÆRLIG
BEGUNSTIGET

SEKUNDÆR
BEGUNSTIGET*

Er der ingen 
sekundær
begunstiget,
er nærmeste
pårørende 
sekundær
begunstiget.

Navn CPR-nr. Familieforhold/ Delings Uigenkaldelig
  relation forhold begunstigelse
  

*Såfremt en begunstigelse er uigenkaldelig og meddelt den begunstigede kan begunstigelsen ikke ændres eller slettes uden samtykke fra begunstigede. 
Jeg er bekendt med konsekvenserne af, at begunstigelsen er uigenkaldelig.

Kan altid angives:

Sted   DatoUNDERSKRIFTER

Kundens underskrift   Kundens fulde navn i blokbogstaver

Sted og dato  Nordnet Bank AB

(sæt kryds):

Denne blanket skal kun udfyldes, hvis der ønskes en anden begunstigelse end ”nærmeste pågørende”, som er standard når depotet oprettes.
Se eventuelt vejledning på side 2.

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307   DK–1026 København K   Tlf: +45 70 20 66 85   Fax:+45 70 20 66 90
E-mail: nordnet@nordnet.dk   www.nordnet.dk   CVR-nr: 32301908   Nordnet Bank AB   SE 51 64 06-0021   Hovedkvarter: Stockholm



Æ
ndring af begunstigelse  2011:1

 Vejledning om begunstigelse
1. Standardbegunstigelse 

Standardbegunstigelsen er den begunstigelse, som dit oprindelige depot er oprettet med. 
Hvis standardbegunstigelsen dækker dit behov, behøver du ikke at indsende begunsti-
gelses-erklæringen.

2. Begrebet ”nærmeste pårørende”

Betydningen af begrebet ”nærmeste pårørende” er blevet ændret ved lov med virkning 
fra 1. januar 2008. Hvad der gælder for dig, afhænger af, hvornår dit oprindelige depot 
er blevet oprettet, eller hvornår du eventuel selv har valgt ”nærmeste pårørende” som 
begunstiget.

Hvis dit oprindelige depot er oprettet den 1. januar 2008 eller senere, eller hvis du selv har 
indsat eller ønsker at indsætte ”nærmeste pårørende” den 1. januar 2008 eller senere, så 
betyder ”nærmeste pårørende”:

1. Ægtefælle/registeret partner, men ikke hvis I ved 
 dødsfaldet er separeret eller skilt.

Hvis du ikke efterlader ægtefælle/registeret partner:
2. Samlever i ægteskabslignede forhold, hvor et af 
 følgende gælder:
a) Ved dødsfaldet bor sammen og har boet sammen i to år 
 inden dødsfaldet.
b) Ved dødsfaldet bor sammen og har, har haft eller venter  
 barn sammen.

Hvis du heller ikke efterlader samlever i ægteskabslignede forhold:
3. Børn eller deres efterkommere (livsarvinger).

Hvis du heller ikke efterlader børn eller deres efterkommere:

4. Arvinger ifølge testamente.

Hvis du heller ikke har oprettet testamente:

5. Øvrige arvinger efter loven:
a) Forældre og deres efterkommere
b) Bedsteforældre og deres børn

Hvis der ingen arvinger er, sker udbetaling til boet.

3. Ingen begunstiget

Udbetalingen tilfalder boet. 

Vær opmærksom på, at udbetalingen ikke vil være 
kreditorbeskyttet.

4. Primær/særlig begunstiget

Følgende kan indsættes som særlig begunstiget:
1. Kontohavers ægtefælle
2. Fraskilt ægtefælle
3. Registeret partner
4. En person, der har fælles bopæl med kontohaver 
 på indsættelses tidspunkt
5. Livsarvinger: børn, børnebørn og oldebørn
6. Nærmeste pårørende (standard på pensionsaftaler 
 i Nordnet)
7. Stedbørn og disses livsarvinger

5. Uigenkaldelig begunstiget

Begunstigelsen kan gøres uigenkaldelig, hvilket medfører begrænsninger for kontohaver, 
blandt andet kan opsparingen ikke udbetales i utide. Uigenkaldelig begunstigelse kan ikke 
anfægtes af tvangsarvinger og kan ikke ændres eller slettes uden samtykke fra begun-
stigede.

6. Sekundært begunstiget

Dør en begunstiget før kontohaver eller opfylder den begunstiget ikke længere ”artbetegn-
elsen”, bortfalder begunstigelsen og sekundære begunstigede rykker op i rækken. Var der 
kun indsat én bestemt begunstiget, træder standardbegunstigelsen ”nærmeste pårørende” 
igen i funktion, således at retten til opsparede midler kun tilfalder kontohavers dødsbo, 
hvis der ikke findes ”nærmeste pårørende”.

7. Anfægtelse af begunstiget 

Udbetaling til en samlever, stedbørn og fraskilt ægtefælle kan anfægtes, hvis kontohaver 
efterlader sig livsarvinger (ægtefælle/registeret partner og/eller børn).

8. Rådgivning

Har du specifikke spørgsmål omkring begunstigelse og arveforhold, og ønsker du at oprette 
testamente, bør du altid søge rådgivning om dette hos en advokat.  

ANMODNING OM ÆNDRING AF BEGUNSTIGELSE (SIDE 2 AF 2) 
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