
BETALNINGSINSTRUKTION VID FÖRSÄKRINGSTIDENS SLUT 
(MATURITY PAYMENT INSTRUCTION) 
Var god texta och använd blå eller svart kulspetspenna. 
(Please use block capitals and blue/black ink.) 

VIKTIG INFORMATION (IMPORTANT NOTES) 

•    Då din försäkring närmar sig slutdatum, måste du fylla i denna blankett 
för meddela oss om vart du vill pengarna ska skickas. 
(As one or more of the policies within the Plan is maturing shortly, you should complete this form, to indicate where you wish the proceeds to be sent.) 

• Inga pengar kan utbetalas förrän försäkringen har slutdatum. 
(No monies can be paid until the Maturity Date of the Plan has been reached.)

A   UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGEN (PLAN DETAILS) 

Typ av försäkring 
Skandia Endowment Plan 
(Type of Plan (ie Skandia Endowment Plan) 

Försäkringsnummer (de första 9 siffrorna) 
(Plan Number (first 9 digits)) 

Den/de försäkrades fullständiga namn 
(Full Name(s) of Life/Lives Assured) 

UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE   (CLAIMANT DETAILS) 
Om ägare av denna försäkring inte är den/de försäkrade som angivits ovan, var god ange försäkringstagarens/nas namn och/eller eventuell tredje part 
som försäkringen har till eller på annat använts som säkerhet gentemot (t ex till bank eller liknande i samband med lån). 
(If the legal owner of this Plan is not the Life/Lives Assured shown above, please give the name of the Planowner(s) and/or any third party to whom the Plan has been pledged or otherwise charged as security (eg pledged 
to a bank or building society in connection with a loan).) 

Den/de sökandes fullständiga namn 
(Full Name(s) of Claimant(s)) 

Adress 
(Address) 

VAR GOD FÖRSÄKRA DIG OM ATT SAMTLIGA TILLÄMPLIGA ORIGINALHANDLINGAR OM PANTSÄTTNING/ÖVERLÅTELSE/ 
FÖRMÅNSTAGARE REDAN HAR SKICKATS TILL REASSURE ELLER FINNS BIFOGADE MED DENNA INSTRUKTION. (PLEASE 
ENSURE ALL RELEVANT ORIGINAL PLEDGE/ASSIGNMENT/BENEFICIARY NOMINATION DOCUMENTATION HAS ALREADY BEEN FORWARDED TO REASSURE OR 
IS ENCLOSED.) 

på nästa sida... 
continued overleaf... 



B   BETALNINGSINSTRUKTION - DENNA DEL SKA ALLTID FYLLAS I (PAYMENT INSTRUCTIONS - THIS SECTION TO BE COMPLETED IN ALL CIRCUMSTANCES)

Var god fyll i (i) eller (ii) nedan. 
(Please complete either (i) or (ii) below.) 

(i) kryss i denna ruta om du vill
utbetalningen ska göras via check i pund 
(Please tick if the payment is to be made by Sterling cheque) 

Samtliga checkar kommer utställas till den/de sökande (med andra ord försäkringstagaren/na eller förmånstagarna/panthavaren om tillämpligt) 
och skickas till deras hemadress. 
(All cheques will be made payable to the Claimant(s) (ie Planowner(s) or nominated beneficiary/pledgee if applicable) to their and home sent address.) 

UPPGIFTER OM BETALNINGSMOTTAGAREN (PAYEE DETAILS) 

Ange alltid personens namn eller företagets namn med en tillämplig personlig referens. 
(Always state an individual’s name or company’s name with an appopriater personal refe rence.) 

(Payee Name) 

Referens 
(Refe rence) 

namn 

(ii) kryss i denna ruta om utbetalningen ska 
göras direkt till bankkonto 
genom direktöverföring i SEK*. 
(Please tick if the payment is to be made direct to the 
Payee’s bank account by direct credit transfer in SEK*.) 

OBS! Denna möjlighet erbjuds endast om betalningen görs direkt till försäkringstagarens EGET bankkonto. Utbetalningen till beta 
kommer minskas med eventuella kostnader som bank tar ut för överföringar. 

C  BETALNINGSINSTRUKTION - DENNA DEL SKA ALLTID FYLLAS I (PAYMENT INSTRUCTIONS - THIS SECTION TO BE COMPLETED IN ALL CIRCUMSTANCES)

BANKUPPGIFTER (BANK DETAILS) 

Bankens namn 
(Bank/Building Society Name) 

Adress 
(Address) 

Kontoinnehavarens namn 
(Account Name) 

Kontonummer 
(Account Number) 
Clearingnummer 
(Clearing Number/Sort Code) 

* ANMÄRKNING: Eftersom försäkringen är denominerad i GBP kommer ReAssure att räkna om beloppet till SEK, genom att använda vår banks 
växlingskurs, ett antal dagar innan betalningsmottagaren mottar beloppet. 
(* NOTE: As the Plan is denominated in GBP, ReAssure will convert the payment amount into SEK, using the exchange rate supplied by our bankers, several days prior to receipt of funds by the Payee(s).) 

Det kan hända att det internationella utbetalningssystemet inte är tillämpligt för alla kunder eftersom en del bankkonton inte kan ta emot sådana 
överföringar av pengar. Under sådana omständigheter kommer ReAssure att ordna så att dess bank utbetalar det aktuella beloppet via en alternativ 
metod, direkt till bankkontot som har angivits ovan. 
(The International Direct Credit system may not be appropriate for all clients, as some bank accounts are unable to accept such transfers of monies. In these circumstances ReAssure will request its bank to pay the amount 
due, by an alternative method, directly to the bank account you have nominated above.) 

på nästa sida... 
continued overleaf... 
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D  INTYGANDE OCH ANSÖKAN (AUTHORITY) 

Undertecknad sökande(varje försäkringstagare om försäkringen ägs gemensamt): 
(The undersigned as Claimant (each Planowner if the Plan is owned jointly) hereby:) 

(i) i  godkänner och ReAssure  utbetalar slutvärdet och/eller återköpsvärdet avseende försäkringen som angivitspå den enlighet 
med (om tillämpligt) ReAssure försäkringsvillkor. 

(authorise and request ReAssure to pay the maturity value and/or other encashment value of the Plan as specified in this form inaccordance (where applicable) with ReAssure’s standard Terms and Conditions.) 

(ii) bekräftar den sökande har till försäkringsbreven som har slutdatum och/eller återköps enligt de 
(confirm that  the Claimant is entitled to the legal and beneficial  inte rest in the policies which are maturing and/or being encashed as specified in this form.) 

(iii) bekräftar det inte finns någon konkursansökan gentemot den sökande. 
(confirm that there is no Bankruptcy Order against the Claimant.) 

(iv) bekräftar (om ovan är den förmånstagaresom till utbetalningen enligt aktuel l nominering. 
(confirm that (where appropriate) the Payee above  is the beneficiary entitled to payment under relevant nomination arrangements.) 

(v) bekräftar denna utbetalning befriar ReAssure från allt ansvar på grund av utbetalningen av slutvärdet och/eller åter köpsvärdet som 
angivits på denna
(confirm that such payment will d ischarge ReAssure from all liabilities and claims arising by virtue of this maturity payment and/or encashment as specified in this form.) 

UNDERSKRIFTER- SAMTLIGA  SÖKANDE MÅSTE UNDERTECKNA DENNA ANSÖKAN. OM FÖRSÄKRINGEN HAR PANTSATTS TILL EN 
BANK ELLER ANNAN PERSON FÖRSÄKRA DIG/ER OM ATT ALLA TILLÄMPLIGA UNDERSKRIFTE R FINNS MED. OM DEN SOM SKRIVER 
UNDER HANDLAR PÅ ETT FÖRETAGS VÄGNAR, MÅSTE ÄVEN ETT AKTUELLT REGISTRERINGSBEVIS BIFOGAS. 
(SIGNATORIES -ALL CLAIMANTS MUST SIGN THIS AUTHORITY. WHERE THE PLAN HAS BEEN PLEDGED TO A BANK OR ANY OTHER PERSON PLEASE ENSURE ALL APPROPRIATE 
SIGNATORIES ARE  INCLUDED. WHERE THE  SIGNATO RY IS ACTING ON BEHALF OF A COMPANY, A CURRENT CERTIFICATE OF INCORPORATION SHOULD ALSO BE  INCLUDED.) 

Försäkringstagare 
(Planowner(s)) 

Panthavare* 
(Pledgee*) 

Fullständigt namn för den person som 
skriver under på panthavarens vägnar. 
(Full name and official capacity of individual who is signing on behalf of the 
Pledgee.) 

Datum /  / 
(Date) 

* Underskrift av en vare som har behörighet handla på panthavarens vägnar (om tillämpligt). Stämpla med panthavarens 
namn/adresstämpel (om tillämpligt). 
(* Signature of an official authorised  to act on behalf of the Pledgee  (if applicable). Please stamp the form with the pledgee’s usual name/address stamp (if applicable).) 
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