
BEGÄRAN OM FONDBYTE 
Texta gärna och använd blå/svart kulspetspenna.

Försäkringstagarens/
nas fullständiga namn

Försäkringsnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

A   FÖRSÄKRINGSTAGAREN

B   FONDBYTE FÖR BEFINTLIGA INVESTERINGAR

ANGE DITT NYA INVESTERINGSVAL FÖR DIN PORTFÖLJ. MINST 1% SKA INVESTERAS I VARJE FOND, ANGE ENDAST HELA PROCENTTAL. 
JAG ÖNSKAR ATT ALLA MINA EXISTERANDE FONDER BYTS TILL FÖLJANDE NYA FONDVAL:

Fondförvaltare          Fondnamn  % 

Fondförvaltare          Fondnamn  % 

  100%

OM DU VILL BYTA ENSTAKA FONDER ANGE DESSA NEDAN.

FOND ATT BYTA FRÅN 1:

100%

100%

FONDER ATT BYTA TILL:

Fondförvaltare          Fondnamn  % 

Behåll i nuvarande fond



C   FONDBYTE FÖR FRAMTIDA INBETALNINGAR

D   UNDERSKRIFTER

Utan gällande instruktioner för framtida inbetalningar kommer dina investeringar att göras i enlighet med instruktionerna i ditt befintliga fondval. Om du behöver 
mer utrymme var vänlig fortsätt på ett annat blad.

Denna del måste fyllas i och undertecknas av den/de person/er som begär byte av fondval. Sätt kryss (eller fyll i under ‘annat’) för att ange i vilken befogenhet 
du handlar.
1. Jag begär härmed ändrat investeringsval och/eller fondbyte enligt angivna instruktioner.

2.  Jag bekräftar att jag har rätt att begära dessa transaktioner tillsammans med annan/andra person/er som undertecknat i enlighet med angiven 
befogenhet.

3. Jag bekräftar att försäkringstagaren/na inte är försatt i konkurs.

4. Jag bekräftar att jag har laglig rätt till försäkringsbreven.  

5. Gäller endast när fondbyte görs av en finansiell rådgivare. 

 Den finansielle rådgivaren: 

 a.  bekräftar att en fullmakt eller liknande dokument är i kraft som ger undertecknad rätten att handla å försäkringstagarens vägnar. Fullmakten eller 
vidimerad kopia har sänts till ReAssure eller är bifogad. Fullmakten är upprättad enligt gällande regler.

 b.  kommer att hålla ReAssure skadeslös för alla eventuella förluster som kan uppkomma vid handläggningen av fondbytet om denna begäran görs utan 
erforderlig behörighet och/eller befogenhet.

Kryssa här om du önskar att ovan fondbyte även ska gälla för framtida inbetalningar.  
(Gäller endast försäkringar med regelbundna inbetalningar)

Fondförvaltare          Fondnamn  % 

  100%

FOND ATT BYTA FRÅN 2:

FONDER ATT BYTA TILL:

Fondförvaltare          Fondnamn  % 

100%

Fondförvaltare          Fondnamn  % 

100%

B   FONDBYTE FÖR BEFINTLIGA INVESTERINGAR (FORTS)

(forts)

Behåll i nuvarande fond

  MINST 1% SKA INVESTERAS I VARJE FOND, ANGE ENDAST HELA PROCENTTAL.



D   UNDERSKRIFTER (FORTS)

Namn (texta)

Namnteckning

Försäkringstagare

Annat (ange vad)

Panthavare

Namn (texta)

Namnteckning

Försäkringstagare

Annat (ange vad)

Panthavare

Namn (texta)

Namnteckning

Försäkringstagare

Annat (ange vad)

Panthavare

Datum (dag/månad/år)

Namn (texta)

Namnteckning

Försäkringstagare

Annat (ange vad)

Panthavare

ANMÄRKNINGAR:  

1. PANTSÄTTNING 
  Om försäkringen är pantsatt eller lämnad som säkerhet (t ex till en bank eller låneinstitut som säkerhet för ett lån) kan panthavarens medgivande eller 
fullmakt vara nödvändig för transaktioner. Transaktioner kan endast begäras av pantsättaren om panthavaren har medgivit det eller lämnat fullmakt.

2. FINANSIELL RÅDGIVARE
  Med finansiell rådgivare menas person, kompanjon, företag eller annan institution som är behörig att fatta investeringsbeslut enligt villkoren som gäller för 

fullmakten.

Begäran om fondbyte ska skickas till:
• Per email: Sweden@reassure.co.uk
• Per post: ReAssure Life Limited, Windsor House, Ironmasters Way, Telford, TF3 4NB, England



ReAssure
Windsor House
Ironmasters Way
Telford
TF3 4NB
T: 0800 073 1777


