
Udbetalingen skal være båndlagt indtil det fyldte  år, hvorefter udbetalingen udbetales i årligt lige store 

rater over  år. 

Udbetalingen skal være båndlagt for livstid, hvorfor den begunstigede kun kan råde over udbetalingen ved 
testamente.

Udbetalingen skal være båndlagt indtil det fyldte år, hvorefter den udbetales på én gang.   
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Vi anbefaler, at du læser vejledningen om begunstigelse, inden du udfylder og underskriver denne erklæring om bånd-
læggelse.

Jeg er bekendt med, at båndlæggelsen blandt andet betyder:
• at den begunstigede ved min død ikke får rådighed over udbetalingen, der i stedet udbetales til det godkendte 
 forvaltningsinstitut, jeg har valgt 
• at renter og indtægter af udbetalingen løbende udbetales til den begunstigedes fri rådighed, hvis denne er myndig, 
 og ellers til den begunstigedes værge
• at der ikke kan ske retsforfølgning i den båndlagte kapital 
• at den båndlagte kapital bliver den begunstigedes kombinationssæreje, medmindre jeg træffer et andet valg. Jeg 
 kan træffe et andet valg på Danica Pensions erklæring om særeje  
• at båndlæggelsen kan ophæves helt eller delvist, med tilladelse fra Statsforvaltningen, hvis det er en velfærdssag, 
 hvis udbetalingen er af ringe værdi, eller hvis det er åbenbart, at båndlæggelsen ikke længere tjener et rimeligt for-
 mål. 

Bemærk, at vi kun har givet valget mellem de båndlæggelsesmåder, der er de mest anvendte. Der f indes derfor f lere 
kombinationer af båndlæggelse. Desuden anbefaler vi, at du kontakter en advokat, hvis du ønsker yderligere rådgivning.   

Som led i begunstigelsen bestemmer jeg, at udbetalingen ved min død skal båndlægges for en eller f lere af de 
personer, jeg allerede har begunstiget. Båndlæggelsen skal gælde for alle udbetalinger til følgende begunstigede:

Danica Pension • Parallelvej 17 • 2800 Kgs. Lyngby • Danmark
Telefon 70 11 25 25

B Å N D L Æ G G E L S E 
( T I L L Æ G  T I L  B E G U N S T I G E L S E S E R K L Æ R I N G )

Forsikringsselskabet Danica,
Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 
CVR-nr. 25 02 06 34 
København DK

Danica Pension,
Livsforsikringsaktieselskab
CVR-nr. 24 25 61 46 
København DK

Dato Forsikringstagers underskrif t 

Danske Bank Forvaltningsafdeling

et andet godkendt forvaltningsinstitut: 
(se listen over godkendte forvaltningsinstitutter på civilstyrelsen.dk)   

Båndlæggelsen skal ske til: 

Rådighed over udbetalingen:

CPR-nummerSkal gælde:
Forsikringsnummer: Alle mine forsikringsnumre i Danica Pension
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