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Förmånstagarförordnande för 
Kammarkollegiets försäkringar

Denna blankett används när du vill anmäla annan förmånstagare än vad som gäller enligt försäkringsvillkor. Innan du fyller i blanketten var vänlig läs 
igenom bifogad informationsbilaga.

Den försäkrades personuppgifter
För- och efternamn Personnummer (år, mån, dag, nr)

Utdelningsadress Postnummer och ort

Telefonnummer E-post

Välj endast ett av nedan alternativ.

Alternativ 1
Välj detta alternativ om du vill att förmånstagarna ska få hela beloppet i tur och ordning, det vill säga om förmånstagare 1 har avlidit 
eller avstår från sin rätt ska förmånstagare 2 få hela beloppet och så vidare. 

Förmånstagare 1: Namn och personnummer

Förmånstagare 2: Namn och personnummer

Förmånstagare 3: Namn och personnummer

Förmånstagare 4: Namn och personnummer

Alternativ 2
Välj detta alternativ om du vill att beloppet ska fördelas mellan flera förmånstagare.

 Varje förmånstagare får lika stor del av beloppet. Varje förmånstagare får en del av beloppet enligt fördelningen nedan.

Förmånstagare 1: Namn och personnummer % av beloppet

Förmånstagare 2: Namn och personnummer % av beloppet

Förmånstagare 3: Namn och personnummer % av beloppet

Förmånstagare 4: Namn och personnummer % av beloppet

Förmånstagare 5: Namn och personnummer % av beloppet

Om någon av ovan förmånstagare skulle avlida eller avstå från sin rätt, inträder ett av nedan alternativ som förmånstagare

kvarvarande förmånstagare den försäkrades arvingar  förmånstagarens arvingar  förmånstagarens barn

Den försäkrades underskrift
Datum Namnteckning Myndighet
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Informationsbilaga

• Enligt försäkringsvillkoren är make/maka/sambo och barn (under 20 år) eller om sådana saknas, laga 
arvingar förmånstagare.

• En försäkrad som vill välja annan förmånstagare än ovan måste fylla i ett förmånstagarförordnande.

• Vem som helst kan utses som förmånstagare.

• Vid registreringstillfället har vi inte tagit ställning till om försäkringen gäller. Om förordnandet inte 
kan verkställas utbetalas ersättning enligt försäkringsvillkoren.

• Ett upprättat förmånstagarförordnande ska omgående skickas till oss. För att ett förordnande ska 
kunna tillämpas måste det ha inkommit till oss senast en månad innan dödsfallet.

• Den försäkrade kan när som helst återkalla förordnandet.

• Ett upprättat förordnande eller återkallelse av förordnande ska skickas till: 
Kammarkollegiet 
651 80 Karlstad

Kammarkollegiets behandling av personuppgifter i skadeärenden
I samband med hantering av skadeanmälan behandlas dina personuppgifter.

När vi övertar andra myndigheters risker i ekonomiskt avseende och deras ansvar för skadereglering 
behöver vi behandla personuppgifter i vårt arbete med reglering av skadan. Uppgifterna behandlas 
för att de är nödvändiga för att utföra uppgifter av allmänt intresse eller som i ett led i vår 
myndighetsutövning.

Eftersom vi är en statlig myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen kan allmänna handlingar 
som innehåller personuppgifter lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar som rör dig och få ett utdrag av 
uppgifterna med information om behandlingen, ett så kallat registerutdrag.

De personuppgifter som vi behandlar ska vara korrekta. Om vi behandlar dina personuppgifter felaktigt 
har du rätt att begära att få uppgifterna rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade. Du har även 
rätt att begära radering av personuppgifter och begränsning av behandling. En myndighets möjligheter 
att tillmötesgå en begäran är begränsade eftersom myndigheter måste följa bestämmelser om allmänna 
handlingar och arkivering.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finner du på vår hemsida kammarkollegiet.se

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör vår behandling av dina 
personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

Kammarkollegiet 
GDPR 
Box 2218 
103 15 Stockholm

GDPR@kammarkollegiet.se

Telefon: 08-700 08 00
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