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Begunstigelseserklæring 
 
Vejledning til indsættelse af begunstigelse ved død 
 

Hvem er begunstiget? 
Hvis du ikke meddeler os andet, vil udbetaling ved død ske til 
dine ”nærmeste pårørende” (se forklaring af begrebet neden 
for). 
 

Hvad betyder en begunstigelse? 
Du har mulighed for at bestemme, hvem der skal have 
udbetalinger fra forsikringen ved din død. Det sker ved at  
indsætte begunstigede. ”Nærmeste pårørende” anses også for at 
være en begunstigelse. 
 

Er der indsat begunstigede på forsikringen, udbetaler Danica 
Pension direkte til de begunstigede uden om boet. 
 

Udbetalinger til begunstigede er beskyttet mod dine eventuelle 
kreditorer. 
 

Hvem kan begunstiges? 
Ved indsættelsen af begunstigede er du ikke begrænset af 
arvelovens regler. Du kan selv bestemme fordelingen af 
udbetalingen. 
 

Tvangsarvinger (ægtefælle og børn) vil i visse – for-mentlig 
sjældne – tilfælde kunne kræve en mindre del af 
forsikringsydelsen udbetalt på bekostning af de(n) 
begunstigede, se Forsikringsaftalelovens § 104. 
  
Forsikringer med skattekode 5 og 7 
Du kan frit bestemme, hvem der skal være begunstiget. 
 
 
Forsikringer med skattekode 1, 2, 3 og 6 
Din mulighed for at indsætte begunstigede er begrænset af 
skattereglerne. 
 

Du kan uden skattemæssige konsekvenser indsætte dine 
“nærmeste pårørende”. Alternativt kan du med navn ind-sætte 
børn, børnebørn, stedbørn og deres børn, ægte-fælle, samlever, 
fraseparerede / fraskilte ægtefælle, eller samlevers livsarvinger 
(se definition af samlever nedenfor).  
 

Specielt vedrørende indsættelse af samlever 
En samlever er en person, som du har fælles bopæl med på 
indsættelsestidspunktet, og som ikke er din ægtefælle eller 
barn. Du kan kun indsætte én person som samlever. 
 
Subsidiær begunstigelse 
Du kan allerede nu tage højde for, hvad der skal ske, hvis 
begunstigelsen bortfalder, f. eks. hvis den begunstigede dør før 
dig. Hvis du i begunstigelseserklæringen ind-sætter en person 
til at modtage 0 %, anser vi den på-gældende som begunstiget 
(subsidiær begunstigelse), hvis den primære begunstigelse er 
bortfaldet. 

 Uigenkaldeligt begunstiget 
Begunstigelsesbestemmelsen kan gøres uigenkaldelig. Det 
betyder, at du ikke har mulighed for at ændre begunstigelsen, 
tilbagekøbe værdien eller foretage andre dispositioner uden 
samtykke fra de(n) begunstigede. 
 
Inden du gør begunstigelsen uigenkaldelig, bør du kontakte os 
for nærmere rådgivning. 
 

Nærmeste pårørende 
Hvis du efter 1. januar 2008 indsætter dine “nærmeste 
pårørende” som begunstigede, vil udbetaling ske efter de regler, 
som er defineret i forsikringsaftaleloven § 105a: 
Du efterlader en ægtefælle 
Er du gift på dødsfaldstidspunktet, vil din ægtefælle få hele 
udbetalingen, uanset at du efterlader livsarvinger eller har 
skrevet testamente. 
Du efterlader en samlever 
Er du ugift på dødsfaldstidspunktet, men har boet i et 
ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år (2 års reglen gælder 
ikke, hvis I har, har haft eller venter barn sam-men), vil 
samleveren få hele udbetalingen, uanset om du efterlader 
livsarvinger eller har skrevet testamente. 
 
Du efterlader livsarvinger (børn, børnebørn) 
Er du ikke gift på dødsfaldstidspunktet, og er du uden samlever, 
men efterlader du børn, vil børnene få hele udbetalingen til lige 
deling. Et barns ret til udbetaling går videre til dettes 
livsarvinger, hvis barnet er afgået ved døden før dig. 
 
Du har skrevet testamente 
Er du hverken gift eller har samlever eller børn/børnebørn på 
dødsfaldstidspunktet, og har du skrevet testamente, og er 
forsikringerne omfattet af testamentet, vil en udbetaling ved din 
død ske til arvinger efter testamente. 
 
Du har hverken ægtefælle, samlever eller livsarvinger og har 
ikke skrevet testamente 
Udbetaling ved din død sker til dine arvinger efter arveloven.  
 

Du har ingen arvinger 
Udbetaling ved din død sker til dit dødsbo. 
 

Hvad gør du i praksis? 
Ønsker du at indsætte en (ny) begunstiget til udbetalin-gerne ved 
din død, skal du meddele dette til os skriftligt. 
Brug begunstigelseserklæringen.  
 
Begunstigelsen træder først i kraft, når vi har modtaget din 
skriftlige meddelelse herom. 
 
Ønsker du hjælp til udformningen af en begunstigelses- 
bestemmelse, er du velkommen til at kontakte os.  
 

  
HUSK: Hvis der sker ændringer i dine familiemæssige forhold, skal du være opmærksom på,  
            at begunstigelsen eventuelt skal ændres. 
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Begunstigelseserklæring 
 
Forsikringstagers 
 

Navn:        Aftalenr:        

Adresse:        Cpr.nr.:        

Postnr:      By:        Telefonnr:        
         

 Begunstigelsen gælder kun skattefri dødsfaldsdækning. Udfyld særskilt Begunstigelseserklæring for den øvrige 
dødsfaldsdækning. 
 

 Begunstigelsen gælder ikke skattefri dødsfaldsdækning. Udfyld særskilt Begunstigelseserklæring for skattefri 
dødsfaldsdækning. 
 
Jeg ønsker at begunstige 
ENTEN 
 

nedennævnte med X markerede skal være begunstiget – kun kryds i én af de 5 rubrikker:  
 

 ”Nærmeste pårørende” (se vejledning). 
 

 Mine børn til lige deling. Er et barn død før mig, overtages andelen af barnets eventuelle børn, og ellers deles andelen lige 
mellem mine øvrige børn. 

 

 Mine børnebørn til lige deling.  
 

 Min ægtefælle 
 

 Jeg ønsker ikke, at der skal være begunstigede. Udbetaling skal ske til mit dødsbo  
 
ELLER 
   

som begunstiget indsættes nedenstående person / personer 
 til lige deling            eller   med den angivne % fordeling 

 Samlever   
  Samlever er en person, som du har fælles bopæl med på indsættelsestidspunktet, og som ikke er din ægtefælle eller barn. Kun én 

person kan indsættes som samlever. 
 

  Navn  Cpr.nr  %*  Indtrædelsesret?**  

                        
   
  Begunstigelsen af samlever bortfalder automatisk, hvis fælles bopæl ophører af andre årsager end institutionsanbringelse. 

 
 

 Andre Slægtskabs-  Indtrædel-  
  Navn  Cpr.nr  %*  forhold til dig***  sesret?**  

  
                             

                              

                              

                              

                              
           
 *) Hvis du sætter en person til at modtage 0 %, anser vi den pågældende som subsidiært  begunstiget.  
 **) Indtrædelsesret: Ved den begunstigedes død indtræder dennes livsarvinger som begunstigede.  
 ***) Har din aftale haft skattefradrag, skal en navngiven begunstiget være din ægtefælle, fraskilte/separerede ægtefælle, din 

livsarving, dit stedbarn, stedbarnets livsarving, samlever eller din samlevers livsarving 
 

  

Dør en af de begunstigede, (og er der ingen indtrædelsesret) eller er begunstigelsen bortfaldet, overgår andelen til de 
øvrige begunstigede i forhold til deres indbyrdes %-fordeling 

 

 
 

 
 

Er ingen af de begunstigede i live, (og er der ingen indtrædelsesret) eller er begunstigelsen bortfaldet, er  ”Nærmeste 
pårørende”  (læs vejledning) begunstiget. Afkryds her, hvis udbetaling i stedet skal ske til dit dødsbo.  
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Særlige bestemmelser 
 
Hvis du ønsker at udbetalingerne skal være særeje for modtageren - skal du sætte kryds ved en af følgende bestemmelser: 
 

Udbetaling til en begunstiget skal tilhøre den pågældende som kombinationssæreje (d.v.s. skilsmissesæreje, men 
fuldstændigt særeje, hvis den begunstigede bliver længstlevende i sit ægteskab). Det samme gælder indtægterne af særejet, 
samt hvad der træder i stedet for særejet. 
 

Udbetaling til en begunstiget skal tilhøre den pågældende som skilsmissesæreje. Det samme gælder indtægterne af 
særejet, samt hvad der træder i stedet for særejet. 
 

Udbetaling til en begunstiget skal tilhøre den pågældende som fuldstændigt særeje. Det samme gælder indtægterne af 
særejet, samt hvad der træder i stedet for særejet. 
 
 
Hvis udbetalingerne til modtageren skal båndlægges skal du sætte kryds i en af følgende bestemmelser: 
 

Udbetaling til begunstigede skal båndlægges i godkendt forvaltningsinstitut, til den begunstigede fylder 25 år. Der kan 
altid ske frigivelse af midler til betaling af de med udbetalingen og de båndlagte midler forbundne skatter og afgifter. 
 

Udbetaling til begunstigede skal båndlægges i godkendt forvaltningsinstitut, til den begunstigede fylder 25 år. Der kan 
altid ske frigivelse af midler til betaling af de med udbetalingen og de båndlagte midler forbundne skatter og afgifter. Der 
kan endvidere med offentlig tilladelse, Arvelovens § 57, ske frigivelse til hel eller delvis køb af bolig, til indskud i lejebolig 
og/eller til uddannelsesformål efter det fyldte 18. år. 
 
 
 
Begunstigelseserklæringen gælder ikke for eventuelle dækninger i Forenede Gruppeliv. 
Du skal kontakte Forenede Gruppeliv, hvis du ønsker en anden begunstigelse end ”nærmeste pårørende”. 
 
 
 
 
 

          
 Dato 

 
 Forsikringstagers underskrift    

 

 
Skemaet udfyldes, udskrives og underskrives, hvorefter det indsendes til:  
 
Danica Pension 
Postboks 100  
0900 København C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


