
Överlåtelse gäller fr.o.m.

Företagets namn

Namn (efternamn, tilltalsnamn)

Adress

Postnummer, ort

En tjänstepensionsförsäkring får överlåtas från försäkringstagaren till den 
försäkrade förutsatt att anställningsförhållandet har upphört, försäkringen har 
lagts i fribrev, och att den befintliga försäkringstagaren och den försäkrade 
gemensamt skickar in en skriftlig ansökan om överlåtelsen till Nordnet Pension. 
Överlåtelse av befintligt försäkringsavtal från överlämnande försäkringstagare 
till den nya försäkringstagaren (den försäkrade) innebär att den nya försäkring-
stagaren övertar det befintliga försäkringsavtalet och inträder i den överlämnande 
försäkringstagarens ställe som försäkringstagare. En privatägd tjänstepension är 
inte att betrakta som en privatpension, premieinbetalning av den försäkrade är 
därför inte möjligt.

*Person i politiskt utsatt ställning:
Med en person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som  
har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion  
i ledningen i en internationell organisation.

Med en viktig offentlig funktion avses funktioner såsom: 
1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
2. parlamentsledamöter,
3. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra 
 rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan 
 överklagas,
4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i 
 centralbankers styrande organ,
5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i 
 försvarsmakten, och
6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller  
 kontrollorgan

Jag har bytt arbetsgivare Försäkringstagaren (arbetsgivaren) har gått i konkurs

Försäkringstagaren (arbetsgivaren) har likviderats

Överlåtelse

Överlåtelse-
orsak

Överlämnande
försäkrings-
tagare

Ny försäkrings-
tagare 
(privatperson)

Nordnet Pensionsförsäkring AB   Box 30068   SE-104 25 Stockholm   Tel: 010 583 30 00   Fax: 010 583 30 67
E-mail: pension@nordnet.se   www.nordnet.se   Org. nr. 516406-0286   Innehar F-skattsedel   Styrelsens säte: Stockholm

Nordnet tjänstepension
Överlåtelse till privatägd tjänstepension

Försäkringsnummer

Depånummer

Org. nr

Personnummer

Telefonnr dagtid (inkl. riktnr)

E-post

Underskrifter
för 
överlämnande
försäkrings-
tagare

Ny försäkrings-
tagare
(privatperson)

Enligt ovanstående villkor överlåter härmed överlämnande försäkringstagare försäkringen med ovan angivet försäkringsnummer till ny försäkringstagare dvs den 
försäkrade (privatpersonen). Nordnet förbehåller sig rätten att avsluta eventuella premiebetalningar från den fd försäkringstagaren (arbetsgivaren).

Bifoga kopia av giltig legitimation för försäkrad

T
jänstepension överlåtelse till privatägd 2021_

1   0043 

Namnförtydligande Privatperson

Namnförtydligande Firmatecknare/konkursförvaltare/likvidator

Signatur

Datum

Datum

Namnförteckning Privatperson

Namnförteckning Firmatecknare/konkursförvaltare/likvidator

Ort och datumNordnets 
underskrift

Ort

Ort

 Är du eller har du varit en person i politiskt utsatt ställning* alternativt en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person?

Nej Ja – därför fyller jag även i blanketten ”Person i politiskt utsatt ställning” 

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, ring 010 583 3505 så hjälper vi dig!

Kunden upplyses härmed av Nordnet Pension om, och godkänner 
genom denna ansökan, följande:
– Under den tidsperiod det tar att överlåta försäkringen kan 
 försäkringsdepån komma att stängas och omplaceringar kan 
 endast göras via Nordnet Pension.
– Den försäkrade godkänner att en ny försäkringsdepå öppnas av  
 Nordnet Pension för dennes räkning. 
– Den försäkrade godkänner att Nordnet Pension säljer av samtliga 
 finansiella instrument i försäkringsdepån i samband med överlåtelsen  
 och att Nordnet Pension placerar likviden i motsvarande finansiella  
 instrument i den nya försäkringsdepån. 
– Kunden står risken för eventuella prisförändringar i de finansiella 
 instrumenten under den tid det tar att göra överlåtelsen.
– Efter överlåtelsen av tjänstepensionen till privatägd tjänstepension  
 kommer försäkringen att ingå den försäkrades/nya 
 försäkringstagarens bodelning.

Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning):
Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och 
deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Känd medarbetare (till person i politiskt utsatt ställning):
Med känd medarbetare avses fysisk person som har eller har haft nära förbindel-
ser med en person i politiskt utsatt ställning, t ex genom att vara verklig huvud-
man till en juridisk person tillsammans med en sådan person.  

Jag vill överlåta i samband med utflytt (från Nordnet)



Kryssa i vilken blankett du bifogar:

 Annan (ange blankettens namn

Adress

Kundidentifiering

Kopiera in ditt pass, körkort eller annan giltig ID-handling här:

ID-handling

K
undidentifiering P

ension N
P
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18

_
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 Ansökan för privatperson  

  

Nordnets
underskrift

Ort och datum    

Nordnet Pensionsförsäkring AB, FRISVAR, 104 25 Stockholm

Depånr (ifylles av Bolaget)

Lägg din ID-handling här och kopiera tillsammans med denna blankett.

OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av din ID-handling.

Denna blankett använder du när du ska legitimera dig hos Nordnet. 
Använd denna eller skapa en liknande själv.

Nordnet Pensionsförsäkring AB   Box 30068   SE-104 25 Stockholm   Tel: 010 583 30 00   Fax: 010 583 30 67
E-mail: foretag@nordnet.se   www.nordnet.se   Org. nr. 516406-0286   Innehar F-skattsedel   Styrelsens säte: Stockholm 

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, ring 010 583 30 00 så hjälper vi dig!

Ansökan för företag Ansökan för omyndig Fullmakt Inflytt av tjänstepension

Signatur
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