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Båndlæggelse (Tillæg til begunstigelseserklæring) 

Personlige oplysninger 
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Som et led i begunstigelsen bestemmer jeg, at forsikringssummen skal være båndlagt.  
 

Jeg er bekendt med, at båndlæggelse blandt andet betyder: 

 At den begunstigede ved min død ikke får rådighed over udbetalingen, der i stedet udbetales til en godkendt 

forvaltningsafdeling i det pengeinstitut, jeg vælger nedenfor.  

 At der ikke kan ske retsforfølgning i den båndlagte kapital. 

 At den båndlagte kapital bliver den begunstigedes kombinationssæreje. Der kan træffes et andet valg på AP 

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 

formål.   

Hvem gælder denne bestemmelse om båndlæggelse? (Sæt kryds) 

☐ Båndlæggelsen gælder alle begunstigede 
 

☐ Båndlæggelsen gælder kun følgende: 
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Båndlæggelsen skal ske til: 
 

☐ Selvvalgt forvaltningsinstitut:  

    (Du kan se listen over godkendte forvaltningsinstitutter på civilstyrelsen.dk) 
 

 

Hvornår får den begunstigede rådighed over udbetalingen? 

☐ Udbetalingen skal være båndlagt indtil det fyldte                  år, hvorefter den udbetales på én gang.  

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

rater over                  år. 

☐ Udbetalingen skal være båndlagt for livstid. Den begunstigede kan alene råde over udbetalingen ved testamente.  

Hvad skal der ske med renter og indtægter fra det båndlagte? 

☐ Renter og indtægter skal tillægges kapitalen og fortsat være båndlagt. 

☐ Renter og indtægter skal løbende udbetales til fri rådighed til den begunstigede, hvis denne er myndig, og ellers til 

den begunstigedes værge. 

Forsikredes underskrift 

Vil du signere med NemID?        ☐ Ja   ☐ Nej 

 
Dato: ______________  Underskrift: _______________________________________ 
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