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AVTALENUMMER

UNDERTEGNEDE (NAVN)

F.NR.

BEDRIFTENS NAVN

ADRESSE

tilbakekaller tidligere oppnevnte begunstighet og oppnevner herved
NAVN BEGUNSTIGET 1

F.NR.

ADRESSE

MED ANDEL AV FORSIKRINGSSUMMEN (%)

NAVN BEGUNSTIGET 2

F.NR.

ADRESSE

MED ANDEL AV FORSIKRINGSSUMMEN (%)

NAVN BEGUNSTIGET 3

F.NR.

ADRESSE

MED ANDEL AV FORSIKRINGSSUMMEN (%)

NAVN BEGUNSTIGET 4

F.NR.

ADRESSE

MED ANDEL AV FORSIKRINGSSUMMEN (%)

som begunstiget til ovennevnte avtale i Storebrand Livsforsikring AS
Er forsikringens eier gift, og den begunstigede er en annen enn eierens ektefelle, bør oppnevnelsen av begunstiget underskrives også av
eiers ektefelle. Jfr. § 15-6. Dersom den forsikringsavtale begunstigelsen gjelder, har bestemmelser om samordning med ytelsene i lov om
yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring, vil den eller de spesielt oppnevnt begunstigede bare ha rettigheter til ytelser ut over bestemmelsene i Lov om yrkesskadeforsikring.
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Underskrift

Fra lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69, gjengis noen av de viktigste bestemmelsenr.
§ 15-2. (Oppnevnelse av begunstiget.)
Forsikringstakeren kan oppnevne en eller flere personer til, som
begunstiget, å motta forsikringssummen med eventuelle tillegg, eller
en del av forsikringssummen, når den forfaller. Er forsikringstakeren
gift, bør ektefellen underrettes om oppnevnelsen, jfr. § 15-6. En oppnevnelse av begunstiget kan tilbakekalles hvis ikke forsikringstakeren
har gitt den begunstigede tilsagn om at den skal være endelig.
§ 15-3. (Fremgangsmåter ved oppnevnelse av begunstiget.)
En oppnevnelse av begunstiget og tilbakekall av oppnevnelse må
gjøres i skriftlig melding til selskapet. I forbindelse med tegning av
forsikring kan likevel oppnevnelse meldes til selskapet på en annen
måte.
Er det i et testament disponert særskilt over en forsikring, regnes
dette som oppnevnelse eller tilbakekall av begunstiget. Oppnevnelse
og tilbakekall som ikke er gjort på en av de måtene som er nevnt i
første og annet ledd, er ikke gyldig.
§ 15-4. (Tolkningsregler.)
Dersom ikke annet er bestemt eller følger av forholdet, gjelder følgende:
a) En oppnevnelse av en begunstiget omfatter bare forsikringssum
som forfaller ved død.
b) Har forsikringstakeren foretatt flere oppnevnelser, gjelder
arveloven §66 nr.5 tilsvarende.
c) Dør den begunstigede før den forsikrede, gjelder arveloven § 66
nr.2 tilsvarende.
d) Er den forsikredes ektefelle oppnevnt, gjelder § 15-1 annet ledd
tilsvarende.
e) Er den forsikredes arvinger oppnevnt, omfatter dette også arvinger
etter testament.
f) Er forsikringen pantsatt ved forsikringstakerens død, gjelder
arveloven §66 nr.4 tilsvarende i forholdet mellom dødsboet og den
begunstigede.

§ 15-5. (Retten etter forsikringsavtalen når det er oppnevnt
en begunstiget.)
Oppnevnelse av en begunstiget medfører ingen innskrenkning i forsikringstakerens råderett over forsikringen, eller rett etter forsikringsavtalen for øvrig. Blir forsikringen pantsatt, står den begunstigedes
rett tilbake for panthaverens, hvis ikke noe annet er avtalt.
Er oppnevnelsen endelig, har forsikringstakeren ikke rett til å disponere over forsikringen til skade for den begunstigede. Så lenge forsikringstilfelle ikke er inntruffet, kan den begunstigede ikke disponere
over forsikringen. Er forsikringstakeren død og forsikringssummen
først skal utbetales på et senere tidspunkt, går alle rettigheter etter
forsikringsavtalen over på den begunstigede hvis ikke noe annet går
frem av forholdet.
§ 15-6. ( Omgjøring av begunstigelse etter krav fra forsørgede.)
Virker det klart urimelig i forhold til ektefelle eller livsarving som forsikringstakeren forsørget eller hadde plikt å forsørge, og som ellers
ville hatt krav på forsikringssummen etter § 15-1, at en begunstiget
mottar beløpet, kan den forsørgede kreve forsikringssummen helt
eller delvis utbetalt til seg. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på
motivet for oppnevnelsen, den forsørgedes og den begunstigedes
behov, om den forsørgede har fått varsel om oppnevnelsen i rimelig
tid før dødsfallet.
Tilsvarende gjelder i forhold til en livsarving når ektefellen har krav på
forsikringssummen etter §15-1 annet ledd.
Krav etter første eller annet ledd må gjøres gjeldende ved saksanlegg
mot den begunstigede eller ektefellen innen ett år etter dødsfallet.
En begunstiget eller ektefelle som har fått utbetalt forsikringssummen, plikter ikke å betale tilbake mer enn det beløp som var i behold
da vedkommende fikk vite om kravet.

