Særeje – tillæg til begunstigelseserklæring
Den udfyldte blanket fremsendes til Euro Accident via kontaktformularen på Euro Accidents hjemmeside www.euroaccident.dk, under
Kontaktinformationer.
Dit fulde navn
CPR-nr.
Forsikringsnr.:

Hvem skal denne bestemmelse om særeje gælde for?
Du skal vælge mellem en af følgende muligheder (der må kun sættes ét kryds):
☐ Mine livsarvinger (børn eller deres efterkommere)
☐ Navn og CPR-nummer (udfyld skema)
Fulde navn

CPR-nr. / Pasnummer ved udenlandsk statsborger

Fulde navn

CPR-nr./Pasnummer ved udenlandsk statsborger

Særeje
Som et led i begunstigelsen har jeg valgt, at forsikringssummen skal være særeje for den/de begunstigede.
Særejet skal være som (sæt et kryds):

☐ Skilsmisse særeje
Det vil sige, at forsikringssummen er særeje og ikke indgår i bodelingen, hvis den begunstigede separeres eller skilles
fra sin ægtefælle/partner. Forsikringssummen vil dog være fælleseje og indgå i bodelingen, hvis den begunstigede eller
dennes ægtefælle/partner dør, mens ægteskabet består.
Betydning ved død:
Forsikringssummen vil være fælleseje og indgå i bodelingen, hvis den begunstigede dør, mens ægteskabet består.
Hvis den begunstigede overlever sin ægtefælle/partner, vil forsikringssummen være fælleseje og indgå i delingen med
børnene. Det er muligt at sidde i uskiftet bo. Det er muligt at undgå bodeling ved i stedet at vælge kombinationssæreje.

☐ Kombinations særeje
Det vil sige, at forsikringssummen er skilsmissesæreje for den begunstigede og er fuldstændig særeje, hvis den
begunstigede bliver den længstlevende i sit ægteskab.
Betydning ved skilsmisse:
Forsikringssummen er særeje og indgår ikke i en bodeling, hvis den begunstigede separeres eller skilles fra sin
ægtefælle/partner.
Betydningen ved død:
Forsikringssummen vil være fælleseje, hvis den begunstigede dør, mens ægteskabet består. Det er muligt at sidde i
uskiftet bo. Hvis den begunstigede bliver den længstlevende, vil forsikringssummen være særeje og ikke indgå i
delingen med børnene.

☐ Fuldstændigt særeje
Det vil sige, at forsikringssummen er særeje og ikke indgår i bodelingen ved hverken separation, skilsmisse eller ved
dødsfald. Det er ikke muligt for ægtefællen at sidde i uskiftet bo med fuldstændigt særeje.
Yderligere oplysninger
Der findes flere muligheder for særeje end de mest almindelige, som er nævnt her. Du kan få yderligere oplysninger om de forskellige
kombinationer af særeje hos en advokat. Såfremt der er bestemt anden særeje i testamente, skal der vælges ”udbetalingen skal
følge mit testamente” på begunstigelseserklæringen, og denne blanket skal ikke benyttes.
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Underskrift
Dato

Underskrift af forsikrede

_____________

_______________________________________________________________________________

Jeg bekræfter med min underskrift at have læst og forstået ovenstående, og at alle oplysninger er korrekte.
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