
BEGUNSTIGELSE
Personalforsikring

Org. nr
Codan Forsikring NUF

Personalforsikring
Avtalenr

Postboks 523 Skøyen

0214 Oslo
Bedriftens/Org. navn

Etternavn For-/mellomnavn Adresse

Postnr. StedFødselsnr (11 siffer) Telefon E-post

Informasjon vedrørende oppnevnelse av begunstiget

I henhold til eksisterende forsikringsavtale er det adgang til å oppnevne en eller flere begunstigede. Dersom ikke forsikringssummen i sin helhet 
skal tilfalle én begunstiget, må oppnevnelsen oppgis i prosent. Begunstigelse gjelder for alle dødsfallerstatninger som gir adgang til å fravike 
utbetalingsrekkefølgen. Dette vil kunne være dødsfallforsikring eller kollektiv ulykke. Det er kun Hovedforsikringssum som forfaller ved 
forsikredes død som kan disponeres ved begunstigelse, ikke betingede ytelser som Barnetillegg og Forsørgertillegg.

Oppnevnelse av begunstiget. Som begunstiget til forsikringssummen som utbetales ved min død, oppnevnes herved:

Navn begunstiget 1 Fødselsnr (11 siffer)

Adresse Med andel i forsikringssummen %

Fødselsnr (11 siffer)Navn begunstiget 2

Med andel i forsikringssummen %Adresse

Fødselsnr (11 siffer)Navn begunstiget 3

Med andel i forsikringssummen %Adresse

Fødselsnr (11 siffer)Navn begunstiget 4

Adresse Med andel i forsikringssummen %

Flere enn 4 begunstigede

Dersom flere enn 4 personer skal oppnevnes som begunstiget, må eget ark benyttes. Dette arket stiftes sammen med nåværende skjema og 
oversendes Codan Forsikring. For det tilfellet at eget ark benyttes, ber vi om at dette arket også underskrives av deg. Dersom ikke annet er 
oppgitt vil forsikringssummen fordeles likt mellom de personer som er oppnevnt som begunstigede.

Eier SignaturSted/Dato

Begunstigelse - hva er det? Å begunstige betyr å inngå en avtale om at det avtalte forsikringsbeløp skal gå til andre enn etter en standarisert og lov- 
pålagt arverekkefølge, slik som angitt i Lov om forsikringsavtaler/vilkår. Ordinært vil erstatning gis til ektefelle eller samboer, barn eller øvrig arverekkefølge.

Hvem kan begunstiges? Hvis avtalen du er knyttet til gir anledning til det, kan du begunstige hvem du vil.

Vær oppmerksom på: Dødsfallerstatning som er samordnet med yrkesskade/yrkesykdom og/eller fritidskade (disse gir ikke adgang til begunstigelse) 
utbetales i henhold til Lov om Yrkesskadeforsikring og/eller forsikringsvilkår. Eventuelt restbeløp utbetales i henhold til begunstigelsen.

Vi anbefaler at du kontrollerer med forsikringsbeviset hvilke forsikringsdekninger og samordninger som gjelder.

Codan Forsikring Codan Forsikring NUF Filial av Codan Forsikring A/S (Del av RSA Group)
Codanforsikring.no
(+47) 408 06300

Postboks 523 Skøyen, 0214 Oslo 
NO 991 502 491

Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, Danmark 
Erhvervsstyrelsen, CVR nr. 10529638



Codan Forsikring NUF er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger, som også kan omfatte opplysninger om din helse og 
eventuelt fagforeningsmedlemskap. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne administrere og gjennomføre den forsikringsavtalen vi har 
inngått, for eksempel for å beregne premier, betale ut erstatning om du utsettes for en skade, samt gjennomføre analyser og beregninger på 
statistisk materiale. Les gjerne hele vår «Informasjon om behandling av personopplysninger» på vår nettside www.codanforsikring.no/personvern. 
Der kan du blant annet få vite mer om hvilke personopplysninger vi bruker for ulike formål, hvem vi deler opplysningene dine med og hvilke 
rettigheter du har i den forbindelse. Du kan ringe vår kundeservice på (+47) 408 06300 dersom du ikke har tilgang til informasjonen på Internett. 
Du er alltid velkommen til å kontakte vårt personvernombud (DPO) på dpo@codanforsikring.no som kan svare på spørsmål eller hjelpe deg på 
annen måte. 


