
Jag önskar att Nordnet Pensionsförsäkring AB drar % på mina pensionsutbetalningar tillsvidare.
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Ort och datum  Försäkrades
underskrift

Ort och datum Signatur  Nordnets
anteckningar

Namnunderskrift/Namnförtydligande

Namn (efternamn, tilltalsnamn)

E-postadress

Personnr/Samordningsnr

Telefon dagtid (inkl.riktnr)

Depånr

Försäkringsnr

Försäkrad

Ändring/val av 
utbetalningstid
BTP1 Trygg

Ändring/val av 
utbetalningstid
BTP1 Valbar

Kontonr (inkl. clearingnr) (måste anges om utbetalningen startar inom 3 månader)Bankuppgifter

Om inget annat anges, dras 30% skatt på utbetalningar av privat pensionsförsäkring och tjänstepension. 
Om önskat skatteavdrag är lägre än 30% ska detta styrkas med jämkningsbeslut till Nordnet Pensionsförsäkring AB.   

Uppgift om 
skatt

Ändrad starttid för utbetalning

                   /  (år, månad) 1Starttidpunkten kan endast ändras om utvbetalningen inte har påbörjats.

Ändrad starttid för utbetalning

                   /  (år, månad) 2Starttidpunkten kan endast ändras om utvbetalningen inte har påbörjats.

Ändring avser försäkringsnummer

Ändring avser försäkringsnummer

Ändrad utbetalningsperiodicitet månad kvartal halvår år

Ändrad utbetalningsperiodicitet
 

     (antal år)2

Ändrad utbetalningsperiodicitet månad kvartal halvår år

1 Utbetalning kan påbörjas tidigast från 55 års ålder. Utbetalning sker livsvarigt om inget annat anges under ”Ändrad utbetalningsperiodicitet” i rutan nedan. 
Begäran om utbetalning av pension måste inkomma senast 40 dagar före vald starttidpunkt. Utbetalning sker i efterskott.

2 Utbetalning kan påbörjas tidigast från 55 års ålder. Kortaste utbetalningstid är 5 år såvida inte utbetalningen sker mellan 62-65 år då den kan vara 3 år. Begäran om 
utbetalning av pension måste inkomma senast 40 dagar före vald starttidpunkt. Utbetalning sker i efterskott.

Kontoinnehavaren måste vara samma person som den försäkrade eller förmånstagare till försäkringen om utbetalning sker p.g.a. dödsfall.

Utbetalningar från försäkringsdepån kan endast göras till ett svenskt konto. 

Utbetalnings-
information
BTP1 Valbar

• Utbetalas med andel per utbetalningstillfälle enligt vald utbetalningsplan. (Ex Årsvis utbetalning i 5 år ger ca 20 % /år)
• Försäkringsbolaget säljer av innehav inför utbetalning enligt Allmänna villkor för BTP 1
• När Pensionstidpunkten för utbetalningen har passerat kan inte utbetalningstiden under de fem första utbetalningsåren förlängas.
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