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Ändring av förvaltningsformer för kommande inbetalningar

Tjänsten Bevara Pension

(Anvisningar, se baksidan)

Jag vill avsluta tjänsten Bevara Pension

Jag vill ha tjänsten Bevara Pension och godkänner 
tilläggsvillkoren*

Nej, jag önskar villkor i pappersform

Jag accepterar att ta del av tilläggsvillkoren via lansforsakringar.se

Vid fondförvaltning, gör fördel- 
ning av fonder i rutan ”Ändring 
av kommande inbetalningar”.
Garantiförvaltning och Nya 
Världen-förvaltning behöver 
också fördelas i den rutan. 

Se information om förvaltnings-
formerna på baksidan.

Fördelning

100 %

%

%

Förvaltningsform

Säljar-/mäklarkod TelefonNamnBolag
Blanketten utsänd av

Telefonnummer

Ändring av kommande inbetalningar

Fördelning

100 %

Max 10 val (inkl ev garantiförvaltning eller Nya Världen)

Postnummer och ort

Adress

Fördelning

100 %

%

%

%

%

%

PersonnummerNamn

Försäkring nr/Pensionsplan nr

Försäkring nr/Pensionsplan nr

Försäkring nr/Pensionsplan nr

Försäkring nr/Pensionsplan nr

Försäkring nr/Pensionsplan nr

Sälj hela mitt fondinnehav

%

%

%

Fond
För det frigjorda kapitalet vill jag köpa (max 10 fonder):

%

%

%

%

%

%

%

Sälj Fond
Sälj följande fonder:

Ändring av nuvarande fondinnehav

Personuppgifter försäkrad

Ändring av fondplacering 
– försäkring

Du kan byta dina fonder enkelt och smidigt via våra digitala tjänster. Logga in med Bank-ID eller Mobilt Bank-ID på lansforsakringar.se eller i vår mobilapp

Fördela kommande inbetalningar enligt ovan valda fonder.

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Namnförtydligande

Namnteckning

Underskrift av den som har rätt att göra fondbyten/ändra placering
Ort och datum



Anvisningar och information

Ändring av nuvarande fondinnehav
Fondbyte kan göras av nuvarande fondinnehav. Vill du sälja hela ditt innehav sätter du ett kryss i rutan ”sälj hela 
mitt fondinnehav” annars anger du vilka fonder som du vill sälja samt procent för respektive fond. Du anger sedan 
vilka fonder du vill köpa samt procent för respektive fond. Tänk på att summan av köpet alltid ska bli 100 procent. 
Du kan köpa maximalt 10 fonder men ha upp till 20 fonder i din försäkring.

Fondbyte genomförs senast inom fyra bankdagar.

Ett fondbyte påverkar inte hur kommande inbetalningar placeras utan det anges separat under ”Ändring av 
kommande inbetalningar”.

Ändring av kommande inbetalningar
Fondförvaltning Du får maximalt fördela kommande inbetalningar på 10 fonder. Ange vilka fonder du vill placera i 
samt procent för respektive fond. Tänk på att summan av inbetalningarna ska bli 100 procent.

Garantiförvaltning kan väljas i Friplan tecknad från 2012-02-01. Garantiförvaltning kan kombineras med upp till 9 
fonder. Tänk på att summan av inbetalningar till garantiförvaltning och fond tillsammans blir 100 procent.

Traditionell förvaltning kan väljas för försäkringar tecknade före 2011-10-01. Du kan välja mellan Gamla Trad eller 
Nya Trad. Om Nya Trad väljs måste även underskrivet svarskort för villkorsändring till Nya Trad kompletteras med 
fondbytesblanketten. Traditionell förvaltning kan kombineras med upp till 10 fonder. OBS! Reflex-försäkring med 
traditionell förvaltning kan kombineras med upp till 9 fonder.

Nya Världen-förvaltning kan väljas beroende på din försäkrings villkor, se avsnitt ”Förvaltningsformer” i villkoret. 
Nya Världen–förvaltning kan kombineras med upp till 9 fonder. Tänk på att summan av inbetalningar till Nya 
Världen-förvaltning och fond tillsammans blir 100 procent.

Garantiförvaltning, traditionell förvaltning och Nya Världen-förvaltning kan inte kombineras i samma försäkring.

*Tjänsten Bevara Pension
kan väljas i Friplan och Tjänstepensionskonto om inte annat avtalats. 
Friplan
Tilläggsvillkor för Bevara Pension gäller för försäkringar med datering före 2015-06-01. Från och med 2015-06-01 
ingår Bevara Pension i Friplanens ordinarie försäkringsvillkor. 
Tjänstepensionskonto
Tilläggsvillkor för Bevara Pension gäller för försäkringar med datering före 2015-12-01. Från och med 2015-12-01 
ingår Bevara Pension i Tjänstepensionskontots ordinarie villkor. 

Tilläggsvillkor finns på lansforsakringar.se

Vem har rätt att göra fondbyten/ändra placering
Försäkringstagaren är den som har rätt att göra fondbyten/ändra placering i en kapitalförsäkring eller i en privat 
pensionsförsäkring.

Om ett företag är försäkringstagare till en kapitalförsäkring kan rätten att göra fondbyten/ändra placering vara 
överlåten till den försäkrade.

Vid en tjänstepension är det den försäkrade som har rätten att göra fondbyten/ändra placering.

Blanketten faxas eller skickas till ditt lokala länsförsäkringsbolag eller till Länsförsäkringar Mäklarservice.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB (publ) avseende försäkringar med Nya Världen-
förvaltning och traditionell förvaltning och Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB (publ) avseende försäkringar 
med garanti- och fondförvaltning.
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